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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: 23/1-6-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 1
η
  Ιουνίου 

2018 και ώρα  11:00 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. 2/32070/29-5-2018, 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. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 

4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος) ο οποίος αντικαθίσταται από το 4
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 3. 

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

(δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος), 

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

Τριανταφυλλιάς, και των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Δήμου Ρόδου κ. 

Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Στάγκα Εμμανουήλ. 

 ΘΕΜΑ                                                              Aπόφ. Αρ.  277/ 2018 (ΑΔΑ:  ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) 

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 (9) εννέα 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:  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη της προμήθειας «μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου Ρόδου» Το θέμα αυτό 

θεωρείται κατεπείγον διότι πολλές υπηρεσίες του Δήμου στερούνται μηχανογραφικό εξοπλισμό.  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/32623/30-5-2018) 

2. Διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης του 

Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ 

ΑΒΕΕ» και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον λόγω προθεσμίας λήξης επίδοσης της απόφασης.  

(Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/32996/30-5-2018 Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 

3. Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον 

προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου.  

(Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/32994/30-5-2018 Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ) 

4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Το θέμα 

αυτό θεωρείται κατεπείγον για την ασφάλιση των νέων οχημάτων του Δήμου Ρόδου προς αποφυγή 

προστίμων.  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/33182/31-5-2018) 

5. Νομική υποστήριξη των Γεωργίου Χατζάκη, Άννας Παρασκευοπούλου και Χαραλάμπους 

Λαμπρίδη, υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμίας 

εκδίκασης της υπόθεσης.  

(Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/33976/1-6-2018 Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ) 

6. Εισήγηση επί αιτημάτων παράτασης για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον για λόγους υγιεινής και καθαριότητας.  

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωση με αρ. πρωτ.: 2/33730/1-6-2018) 

7. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθεια με τίτλο 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον διότι έχει ενταχθεί σε 

ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην τρέχουσα Τουριστική περίοδο που 

διανύουμε.  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/33856/1-6-2018) 

8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

για την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου». Το θέμα αυτό 

θεωρείται κατεπείγον για τον ίδιο λόγο που αναφέραμε παραπάνω.  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/33861/1-6-2018) 3 
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9. Έγκριση για γνωμοδότηση ή μη επί της από 7/9/2017 και με αρ. πρωτ.: 2/72638/11-9-2017 

αίτησης συμβιβασμού του Γεωργίου Μάτση του Μιχαήλ. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί 

κινδυνεύει ο Δήμος Ρόδου με κατάσχεση.  

(Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/33978/1-6-2018 Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της 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 εννιά (9) κατεπειγόντων θεμάτων στην 23η τακτική συνεδρίαση 

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

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

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

 

1. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη της προμήθειας «μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου Ρόδου»  

2. Διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης του 

Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ 

ΑΒΕΕ» και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

3. Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  

4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.  

5. Νομική υποστήριξη των Γεωργίου Χατζάκη, Άννας Παρασκευοπούλου και Χαραλάμπους 

Λαμπρίδη, υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου.  

6. Εισήγηση επί αιτημάτων παράτασης για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»  

7. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθεια με τίτλο 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου».  

8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

για την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου».  

9. Έγκριση για γνωμοδότηση ή μη επί της από 7/9/2017 και με αρ. πρωτ.: 2/72638/11-9-2017 

αίτησης συμβιβασμού του Γεωργίου Μάτση του Μιχαήλ.  
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ΘΕΜΑ 1
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  278/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΛ6ΝΩ1Ρ-1ΣΥ ) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Έγκριση για τις ανατροπές και αναλήψεις πιστώσεων οικονομικού  έτους 2018 καθώς και   

ψήφιση ανατροπών και αναλήψεων πολυετών δαπανών . 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/32054/25-5-2018) 

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

Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2/32054/25-5-2018, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων Υποχρέωσης και ανατροπών, 

πολυετών  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 υποχρέωσης και ανατροπών , 

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

διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016). 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Αμοιβές  10-6012.0001 Αμοιβή  ληξιάρχων   

8.500,00 

2 

Αμοιβές   10-6012.0002 Αμοιβές πρακτικογράφων    

1.300,00 

3 

Συνδρομές   00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΤ  ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. )   

 

2.356,00 

4 

Έργο 15-7331.0040 Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων 

Νήσου Ρόδου  

729.000,00 

5 

Έργο 15-7331.0003 Επισκευή - Συντήρηση 

σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

πόλεως Ρόδου. 

131.600,00 

6 

Έργο 30-7335.0014 Συντήρηση και αντικατάσταση 

φθαρμένων πινάκων (πιλαρ) 

δημοτικού φωτισμού. 

 

50.000,00 

7 

Έργο 30-7333.0012 Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στην Δ.Ε. Πεταλουδών 

 

300.000,00 

8 

Έργο 30-7333.0016 Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στην Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

300.000,00 

9 

Έργο 30-7333.0013 Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Ατταβύρου     

300.000,00 

10 

Έργο 30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού 

Κατταβιάς 

 

270.000,00 
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11 

Έργο 30-7333.0004 Εργασίες αποκατάστασης οδών 

πρόσβασης σε κυβοτοειδείς 

οχετούς στη Δ.Ε Καλλιθέας. 

 

159.000,00 

12 

Συνδρομές 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( στην 

εταιρεία Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 

Ε.Π.Ε. )  

 

1.860,00 

13 

Συνδρομές  00-6453.0005 Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & 

Κοιν. Ιαματικών Πηγών 

 

1.500,00 

14 

Συνδρομές  00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( Νομική 

βάση Πληροφοριών 

ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ )  

 

1984,00 

15 

Οδοιπορικά  10-6422.0007 Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Μωραϊτου  

Παρασκευής στην Σύρο από 

3/7/2018 έως και 7/7/2018 για 

τις ανάγκες του ΕΥ- ΚΙΝΗΣΗ ( 

για την πράξη με τίτλο 

Ολοκληρωμένο Τηλεματικό  

Σύστημα Δημοτικών 

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα )   

 

1.200,00 

16 

Οδοιπορικά  10-6422.0007 Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Μωραϊτη 

Βασιλείου  στην Σύρο από 

3/7/2018 έως και 7/7/2018 για 

τις ανάγκες του ΕΥ- ΚΙΝΗΣΗ ( 

για την πράξη με τίτλο 

Ολοκληρωμένο Τηλεματικό  

Σύστημα Δημοτικών 

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα )   

 

1.200,00 

17 

Πρόγραμμα  00-6495.0013 Πρόγραμμα Γαλάζιων  

Σημαιών  

14.648,61 

18 

Ανταλλακτικά  70-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και 

συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

310,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Πρόγραμμα  00-6495.0013 Πρόγραμμα Γαλάζιων  

Σημαιών  

15.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
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ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Έργο 30-7336.0049 Συντήρηση και συμπλήρωση 

εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης Δήμου Ρόδου. 

 

50.000,00/2018 

100.000,00/2019 

100.000,00/2020 

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

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ.2/33792/1-6-2018 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία, τόνισε πρέπει να ψηφιστεί 

για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ   

 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Οδοιπορικά  10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα  και 

αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Εμμανουήλ 

Μαγριπλή στην Αθήνα από 

11/6/2018 έως και 15/6/2018 

για την συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο Υπεύθυνος προστασίας 

Δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα DPO EXECUTINE   

 

 

880,00 

2 

Οδοιπορικά   10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα  και 

αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Νικολάου 

Μανίκαρου  στην Αθήνα από 

11/6/2018 έως και 15/6/2018 

για την συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο Υπεύθυνος προστασίας 

Δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα DPO EXECUTINE   

 

880,00 

3 

Αμοιβές  00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών ( Κων/νο Πούλιο ) 

για επίδοση πρακτικού  

αναβολής στην Εθνική 

Τράπεζα 

  

 

100,00 

4 

Εργοδοτικές  20-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτου  προσωπικού   

5.580,00 

5 

Αποδοχές  20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου  

18.600,00 
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6 

Εργοδοτικές 10-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές  

εκτάκτου προσωπικού  

13.200,00 

7 

Αμοιβές  10-6041.0003 Αμοιβή  Ναυαγοσωστών  34.800,00 

8 

Δικαστικά  30-7413.0002 Εκπόνηση μελετών για την 

διαμόρφωση των κτιρίων και 

περιβάλλοντα χώρου του 

παλιού Λυκείου για τη στέγαση 

των υπηρεσιών του δήμου 

Καμείρου στη Σορωνή της 

νήσου Ρόδου (Τελεσίδικη 

Δικαστική Απόφαση) 

 

59.139,17 

9 

Δικαστικά  15-6117.0005 Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών 

και βρεφονηπιοκόμων 

(Εκκαθάριση δικαστικών 

αποφάσεων και συμβιβαστικών 

πράξεων) 

 

26.000,00 

10 

Δικαστικά  30-6233.0006 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 

(Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις) 

34.360,00 

11 

Προμήθεια  70-6671.0003 Προμήθειες ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες , παρμπρίζ 

για το λεωφορείο με αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 1294 

1.588,00 

12 

Προμήθεια  35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού 

υλικού  

3.100,00 

13 

Ανταλλακτικά  30-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και 

συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

452,60 

14 

Συντήρηση  70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, 

επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 

248,000 

15 

Πληροφοριακ

ό σύστημα  

70-7135.0004 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για 

Μέσα Μεταφοράς για το έργο 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 

200.000,00 

16 

Οδοιπορικά 60-7341.0010 Μετακίνηση της υπαλλήλου 

Παρασκευής Μηνατσή στην 

Αθήνα από 18-6-2018 έως 21-

6-2018 για επιμορφωτικό 

σεμινάριο με θέμα «Παροχή 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 

Γυναίκες θύματα βίας» 

400,00 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
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1 

Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων  και 

τεχνικών εγκαταστάσεων   

16.000,00 

2 

Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων    

9.900,00 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΩΝ 

  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Συντήρηση  70-6262.0006 Συντήρηση φύλαξης 

Μεσαιονικής Πόλης (Μπάρες, 

υπολογιστές ). 

 

15.000,00/2018 

5.000,00/2019 

 

2 

Ασφάλιστρα   70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και 

τεχνικών εγκαταστάσεων  

 

16.000,00/2018 

35.000,00/2019 

 

3 

Ασφάλιστρα   70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων  

 

9.900,00/2018 

20.000,00/2019 

 

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

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 

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

 

Η  Επιτροπή 

 Τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ.πρωτ.  2/32054/25-5-2018 και 2/33792/1-6-

2018, 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   τις ανατροπές και τις διαθέσεις πιστώσεων έτους 2018 καθώς και τις πολυετείς δαπάνες,  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  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

Πρόγραμμα  00-6495.0013 Πρόγραμμα Γαλάζιων  

Σημαιών  

15.000,00 

2 

Ασφάλιστρα  70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων  και 

τεχνικών εγκαταστάσεων   

16.000,00 
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3 

Ασφάλιστρα  70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων    

9.900,00 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

Αμοιβές  10-6012.0001 Αμοιβή  ληξιάρχων   

8.500,00 

2 

Αμοιβές   10-6012.0002 Αμοιβές πρακτικογράφων    

1.300,00 

3 

Συνδρομές   00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΤ  ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. )   

 

2.356,00 

4 

Έργο 15-7331.0040 Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων 

Νήσου Ρόδου  

729.000,00 

5 

Έργο 15-7331.0003 Επισκευή - Συντήρηση 

σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

πόλεως Ρόδου. 

131.600,00 

6 

Έργο 30-7335.0014 Συντήρηση και αντικατάσταση 

φθαρμένων πινάκων (πιλαρ) 

δημοτικού φωτισμού. 

 

50.000,00 

7 

Έργο 30-7333.0012 Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στην Δ.Ε. Πεταλουδών 

 

300.000,00 

8 

Έργο 30-7333.0016 Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στην Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

300.000,00 

9 

Έργο 30-7333.0013 Βελτιώσεις βατότητας οδών 

στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Ατταβύρου     

300.000,00 

10 

Έργο 30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού 

Κατταβιάς 

 

270.000,00 

11 

Έργο 30-7333.0004 Εργασίες αποκατάστασης οδών 

πρόσβασης σε κυβοτοειδείς 

οχετούς στη Δ.Ε Καλλιθέας. 

 

159.000,00 

12 

Συνδρομές 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( στην 

εταιρεία Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 

Ε.Π.Ε. )  

 

1.860,00 

13 

Συνδρομές  00-6453.0005 Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & 

Κοιν. Ιαματικών Πηγών 

 

1.500,00 
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14 

Συνδρομές  00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( Νομική 

βάση Πληροφοριών 

ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ )  

 

1984,00 

15 

Οδοιπορικά  10-6422.0007 Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Μωραϊτου  

Παρασκευής στην Σύρο από 

3/7/2018 έως και 7/7/2018 για 

τις ανάγκες του ΕΥ- ΚΙΝΗΣΗ ( 

για την πράξη με τίτλο 

Ολοκληρωμένο Τηλεματικό  

Σύστημα Δημοτικών 

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα )   

 

1.200,00 

16 

Οδοιπορικά  10-6422.0007 Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Μωραϊτη 

Βασιλείου  στην Σύρο από 

3/7/2018 έως και 7/7/2018 για 

τις ανάγκες του ΕΥ- ΚΙΝΗΣΗ ( 

για την πράξη με τίτλο 

Ολοκληρωμένο Τηλεματικό  

Σύστημα Δημοτικών 

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα )   

 

1.200,00 

17 

Πρόγραμμα  00-6495.0013 Πρόγραμμα Γαλάζιων  

Σημαιών  

14.648,61 

18 

Ανταλλακτικά  70-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και 

συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

310,00 

19 

Οδοιπορικά  10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα  και 

αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Εμμανουήλ 

Μαγριπλή στην Αθήνα από 

11/6/2018 έως και 15/6/2018 

για την συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο Υπεύθυνος προστασίας 

Δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα DPO EXECUTINE   

 

 

880,00 

20 

Οδοιπορικά   10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα  και 

αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Νικολάου 

Μανίκαρου  στην Αθήνα από 

11/6/2018 έως και 15/6/2018 

για την συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο Υπεύθυνος προστασίας 

Δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα DPO EXECUTINE   

 

880,00 

21 

Αμοιβές  00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών ( Κων/νο Πούλιο ) 

για επίδοση πρακτικού  

αναβολής στην Εθνική 

 

100,00 
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Τράπεζα 

  

22 

Εργοδοτικές  20-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτου  προσωπικού   

5.580,00 

23 

Αποδοχές  20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου  

18.600,00 

24 

Εργοδοτικές 10-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές  

εκτάκτου προσωπικού  

13.200,00 

25 

Αμοιβές  10-6041.0003 Αμοιβή  Ναυαγοσωστών  34.800,00 

26 

Δικαστικά  30-7413.0002 Εκπόνηση μελετών για την 

διαμόρφωση των κτιρίων και 

περιβάλλοντα χώρου του 

παλιού Λυκείου για τη στέγαση 

των υπηρεσιών του δήμου 

Καμείρου στη Σορωνή της 

νήσου Ρόδου (Τελεσίδικη 

Δικαστική Απόφαση) 

 

59.139,17 

27 

Δικαστικά  15-6117.0005 Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών 

και βρεφονηπιοκόμων 

(Εκκαθάριση δικαστικών 

αποφάσεων και συμβιβαστικών 

πράξεων) 

 

26.000,00 

28 

Δικαστικά  30-6233.0006 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 

(Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις) 

34.360,00 

29 

Προμήθεια  70-6671.0003 Προμήθειες ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες , παρμπρίζ 

για το λεωφορείο με αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 1294 

1.588,00 

30 

Προμήθεια  35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού 

υλικού  

3.100,00 

31 

Ανταλλακτικά  30-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και 

συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

452,60 

32 

Συντήρηση  70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, 

επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 

248,000 

33 

Πληροφοριακ

ό σύστημα  

70-7135.0004 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για 

Μέσα Μεταφοράς για το έργο 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 

200.000,00 

34 

Οδοιπορικά  60-7341.0010 Μετακίνηση της υπαλλήλου 

Παρασκευής Μηνατσή στην 

Αθήνα από 18-6-2018 έως 21-

6-2018 για επιμορφωτικό 

σεμινάριο με θέμα «Παροχή 

400,00 
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Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 

Γυναίκες θύματα βίας» 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

Έργο 30-7336.0049 Συντήρηση και συμπλήρωση 

εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης Δήμου Ρόδου. 

 

50.000,00/2018 

100.000,00/2019 

100.000,00/2020 

2 

Συντήρηση  70-6262.0006 Συντήρηση φύλαξης 

Μεσαιονικής Πόλης (Μπάρες, 

υπολογιστές ). 

 

15.000,00/2018 

5.000,00/2019 

 

3 

Ασφάλιστρα   70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων και 

τεχνικών εγκαταστάσεων  

 

16.000,00/2018 

35.000,00/2019 

 

4 

Ασφάλιστρα   70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων  

 

9.900,00/2018 

20.000,00/2019 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει τις  ανωτέρω αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης, ανατροπές 

υποχρεώσεων και πολυετής δαπάνες,  ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014, 

διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 ΘΕΜΑ 2
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  279/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΩ8ΩΩ1Ρ-ΩΛΖ  ) 

Ανάκληση της απόφασης 93/2018 και εκ νέου έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για 

προσωρινό μειοδότη του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

λογισμικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου, έτους 2018»   

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ .πρωτ:. 2/30890/22-5-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/30890/22-5-2018, ως παρακάτω:   

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και εκ νέου κατακύρωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ δημόσιου 

ανοικτού διαγωνισμού έτους 2018. 

     

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης 93/2018 και να εγκρίνετε εκ νέου 

το πρακτικό της επιτροπής για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «προμήθειας λογισμικών για τις ανάγκες της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2018. 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ II 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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«Λογισμικών για τις ανάγκες της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 82.081 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/5710/2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 48.955,1 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002261970 17/11/2017 

Στη Ρόδο στις 12 Φεβρουαρίου 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 

που απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

Αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για την προμήθεια λογισμικών Δήμου Ρόδου, 

σύμφωνα με την με αριθμό 5/2018 απόφαση της ΟΕ, της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν 

με την με αριθμό 652/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για τη σύνταξη του 2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικών του Δήμου» και 

προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Με την απόφαση 11/2018 της ΟΕ προκρίθηκαν στο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών 

προσφορών οι εταιρείες: 

 INTELLISOFT ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 85181 

 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 85170. 

Στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε σαν ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η Δευτέρα 

12/02/2018 στις 09.00 πμ. Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών, η επιτροπή του διαγωνισμού απέκτησε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  του 

ΕΣΗΔΗΣ, όπου και αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των ανωτέρω συμμετεχόντων. Από το 

ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών φάνηκε ότι οι 2 συμμετέχοντες έδωσαν προσφορά για το 

ίδιο ζητούμενο προϊόν με α/α 57 και με cpv 48100000-9, το πακέτο λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους(παιδικών σταθμών). 

 Η εταιρεία INTELLISOFT ΕΠΕ έδωσε προσφορά 10.540 ευρώ άνευ φπα. 

 Η εταιρεία ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έδωσε προσφορά 5.555 ευρώ άνευ φπα. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου προτείνει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Να ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ την προμήθεια για το πακέτο λογισμικού των παιδικών 

σταθμών (cpv 48100000-9) για συγκεκριμένους κλάδους(παιδικών σταθμών) και με α/α 57 στο 

ΤΜΗΜΑ Γ στη διακήρυξη του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα την οδό Διαγοριδών 17Β στη Ρόδο, με τηλέφωνο 22410-20100, 6945-400888, 

και ΑΦΜ: 800338154 και για συνολικό ποσό 5.555 ευρώ άνευ φπα. 

2. Να κηρύξει ΑΓΟΝΟ το μέρος εκείνο του διαγωνισμού για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά. Πιο συγκεκριμένα: το ΤΜΗΜΑ Α (προϊόντα με α/α 1-3), το ΤΜΗΜΑ Β (προϊόντα με 

α/α 4-54) και το ΤΜΗΜΑ Γ(προϊόντα με α/α 55, 56 και 58-64). 

3. Να ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με νέους όρους για το τμήμα εκείνο που απέβη 

ΑΓΟΝΟ. Πιο συγκεκριμένα: το ΤΜΗΜΑ Α (προϊόντα με α/α 1-3), το ΤΜΗΜΑ Β (προϊόντα με 

α/α 4-54) και το ΤΜΗΜΑ Γ(προϊόντα με α/α 55, 56 και 58-64). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/30890/22-5-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 652/2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων 

του δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 

του Δήμου Ρόδου». 

 Την με αρ. 11/2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της «Προμήθειας λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(ο κ. Κορωναίος Ιωάννης απουσίαζε κατά την λήψη απόφασης του παρόντος θέματος) 

Α) Ανακαλεί την με αρ. 93/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΒ6Ω1Ρ-Β0Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Έγκριση και κατακύρωση 2ου πρακτικού δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2018 με τίτλο: «προμήθεια λογισμικών του Δήμου Ρόδου» 

σύμφωνα με το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού. 

Β)  Κατακυρώνει προσωρινά την προμήθεια για το πακέτο λογισμικού των παιδικών σταθμών (cpv 

48100000-9) για συγκεκριμένους κλάδους (παιδικών σταθμών) και με α/α 57 στο ΤΜΗΜΑ Γ στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με έδρα 

την οδό Διαγοριδών 17Β στη Ρόδο, με τηλέφωνο 22410-20100, 6945-400888, και ΑΦΜ: 800338154 

και για συνολικό ποσό 5.555,00 ευρώ άνευ φπα. 

Γ) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ το μέρος εκείνο του διαγωνισμού για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά. Πιο συγκεκριμένα: το ΤΜΗΜΑ Α (προϊόντα με α/α 1-3), το ΤΜΗΜΑ Β (προϊόντα με α/α 

4-54) και το ΤΜΗΜΑ Γ(προϊόντα με α/α 55, 56 και 58-64). 

Δ) Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, για το τμήμα εκείνο που απέβη 

ΑΓΟΝΟ. Πιο συγκεκριμένα: το ΤΜΗΜΑ Α (προϊόντα με α/α 1-3), το ΤΜΗΜΑ Β (προϊόντα με α/α 

4-54) και το ΤΜΗΜΑ Γ(προϊόντα με α/α 55, 56 και 58-64). 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  280/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΙ51Ω1Ρ-ΩΦ2 ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, 

για την «επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων»   

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.:2/30482/21-5-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/30482/21-5-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την «επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων».  

 

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την «επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων 

ποδηλάτων».              

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

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την επέκταση συστήματος 

ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων, έτους 2018». 

Στη Ρόδο στις 18 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 5/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την 

«επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων, έτους 2018 (Κ.Α. 70-7135.0005)», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 

του με την απόφαση 129/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1364/2018 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 22/03/2018 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/18237/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της 

διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 128/2018). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 205/2018 απόφαση 

της Ο.Ε. 

Η μειοδότρια εταιρεία – CYCLOPOLIS I.K.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ - σήμερα 18/05/2018 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την 

διακήρυξη 1364/2018 μετά από πρόσκληση μας στις 04/05/2018 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

4. Να κατακυρωθεί η προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος 

ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων στην εταιρεία CYCLOPOLIS I.K.E. με ΑΦΜ 

800362781 και δ/νση: Ιφιγένειας 81 και Βελικοπούλου, 14231, Νέα Ιωνία και τηλ.: 

2108144572, ως οριστικό μειοδότη, με τιμή συνολικά 54.920,00 ήτοι με ΦΠΑ 68.100,80€. 

(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 με αρ. πρωτ.: 2/30482/21-5-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), 

 Την με αρ. 129/2018 (Α.Δ.Α.:ΩΖ9ΥΩ1Ρ-ΧΞΠ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  «προμήθεια ποδηλάτων και 

σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων ποδηλάτων και σταθμών». 

 Την με αρ. 205/2018  (Α.Δ.Α.:6Ρ8ΕΩ1Ρ-7ΦΧ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού 

επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την «Επέκταση 

συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων»   

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

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

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη της «επέκτασης συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων 

ποδηλάτων». 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  για την προμήθεια ποδηλάτων και 

σταθμών, επέκτασης συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων, στην εταιρεία 

CYCLOPOLIS I.K.E. με ΑΦΜ 800362781 με δ/νση: Ιφιγένειας 81 και Βελικοπούλου, 14231, Νέα 

Ιωνία και τηλ.: 2108144572, ως οριστικό μειοδότη, με τιμή συνολικά 54.920,00 ήτοι με ΦΠΑ 

68.100,80€. 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  281/ 2018 (ΑΔΑ: Ω0ΥΣΩ1Ρ-ΚΚ6 ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, 

για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»     

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/31596/24-5-2018) 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/31596/24-5-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

Θέμα : Έγκριση πρακτικών, επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου».  

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για τη προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου».  

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «υλικών οδικής 

σήμανσης». 

Στη Ρόδο στις 23 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 5/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των 

προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας υλικών οδικής 

σήμανσης (Κ.Α. 30-6699.0002)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 170/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 1679/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια 

τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 

17/04/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/22933/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της 

πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της 

προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 169/2018). Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 235/2018 απόφαση 

της Ο.Ε. 
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Οι μειοδότες ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπέβαλαν εμπρόθεσμα 

τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 1679/2018 μετά από πρόσκληση μας στις 

09/05/2018 με αρ. Πρωτ.:2/27841 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

5. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για τα υλικά της ομάδας (Ι) την εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. 

ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με ΑΦΜ 094374140, ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 41, Τ.Κ. 57022, 

ΤΗΛ.: 2310797802, email: odosimansi@tee.gr, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με τιμή 

24.922,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 30.903,28€. 

6. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για τα υλικά της ομάδας (ΙΙ) την εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε., με 

ΑΦΜ 094333408, Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2 – 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.:2104831996 – 

ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με τιμή 20.350,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 25.234,00€. 

 (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 με αρ. πρωτ.: 2/31596/24-5-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), 

 Την με αρ. 170/2018 (Α.Δ.Α.:ΩΩΝΒΩ1Ρ-4ΧΛ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», 

 Την με αρ. 235/2018  (Α.Δ.Α.:ΩΛΖΘΩ1Ρ-ΣΚ0) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση 

πρακτικού, επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για τη 

προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου». 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη της προμήθειας «υλικών σήμανσης του Δήμου Ρόδου». 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  και ορίζει οριστικό μειοδότη για τα 

υλικά της ομάδας (Ι) την εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με ΑΦΜ 094374140, 

ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 41, Τ.Κ. 57022, ΤΗΛ.: 2310797802, email: odosimansi@tee.gr, ΔΟΥ 

ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με τιμή 24.922,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 30.903,28€ 

και για τα υλικά της ομάδας (ΙΙ) την εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε., με ΑΦΜ 094333408, Λευκάδος 15 

& Λεβιδίου 2 – 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.:2104831996 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με τιμή 20.350,00€ 

άνευ ΦΠΑ, ήτοι με ΦΠΑ 24%, 25.234,00€. 

ΘΕΜΑ 5
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  282/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΔΦΒΩ1Ρ-ΞΙΣ  ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη, για την «Προμήθεια τουριστικών εντύπων του  Δήμου Ρόδου, έτους 

2018»     

mailto:odosimansi@tee.gr
mailto:odosimansi@tee.gr
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(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/32170/29-05-2018) 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/32170/29-5-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, πρόχειρου, μειοδοτικού, συνοπτικού 

διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

Θέμα: Κατακύρωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 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 «προμήθειας τουριστικών εντύπων 

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 «την προμήθεια εκτύπωσης 

τουριστικών εντύπων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

Στη Ρόδο στις 16 Μαΐου 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 διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας εκτύπωσης τουριστικών εντύπων του Δήμου Ρόδου (κωδ. 

10/6615.0001.0001), έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.980,44 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 204/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 1912/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 30/04/2018 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/25797/2018. 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 14/05/2018 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές οι εταιρείες: 

1. ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ 

2. ΡΑΜΟΣ ΑΕ 

3. ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 14/05/2018), 

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, οι ανωτέρω εταιρείες  να προκριθούν 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 προμήθεια για την οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών, 
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αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν 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 των συμμετεχόντων στον πρόχειρο συνοπτικό 

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

 Η  εταιρεία ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 11.811 ευρώ άνευ φπα.  

 Η εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 11.811 ευρώ άνευ φπα. 

 Η εταιρεία ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 11.901 ευρώ άνευ 

φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολο αυτών τις προσφορές των ανωτέρω εταιρειών  για την 

προμήθεια τουριστικών εντύπων της δε Ρόδου, του Δήμου Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτές 

είναι στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να προβεί στη διαδικασία της κλήρωσης, καθόσον  οι 2 εταιρείες (ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, 

ΡΑΜΟΣ ΑΕ), έδωσαν ακριβώς την ίδια προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της 

διακήρυξης: «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)», 

3. Να ειδοποιηθούν οι 2 ανωτέρω εταιρείες για τη διαδικασία της κλήρωσης. 

(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 με αρ. πρωτ.: 2/32170/29-5-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), 

 Την με αρ. 204/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΥΟΝΩ1Ρ-Β9Σ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  «Επανεκτύπωση τουριστικών 

εντύπων του δήμου Ρόδου έτους 2018»  

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου, 

συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας 

«Τουριστικών εντύπων του  Δήμου Ρόδου, έτους 2018», κάνοντας δεκτές τις προσφορές των 

ανωτέρω εταιρειών καθώς αυτές είναι στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης. 
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Β) Εγκρίνει να προβεί η επιτροπή στην διαδικασία της κλήρωσης, καθόσον  οι 2 εταιρείες 

(ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, ΡΑΜΟΣ ΑΕ), έδωσαν ακριβώς την ίδια προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 

8 της διακήρυξης: «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)», 

Γ) Να ειδοποιηθούν οι 2 ανωτέρω εταιρείες για τη διαδικασία της κλήρωσης. 

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  283/ 2018 (ΑΔΑ: 671ΧΩ1Ρ-ΘΒΚ ) 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Ρόδου στο Δ΄ τμήμα του 

διοικητικού εφετείου Πειραιά στις 29-6-2018. 

(Εισήγηση νομικού συμβούλου Δ. Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρ.: 2/32163/29-05-2018) 

(ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας    με 

αριθμ. πρωτ. 2/32163/29-05-2018,  η οποία έχει ως εξής:   
 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  

      Ενώπιον του Δ’  Τμήματος  του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Μεταβατική ΄Εδρα Ρόδου)  

δικάζονται  στις 29-06-2018 , α) η από 21-12-2012   (ΒΕΜ: ΠΡ 300/2012)  και β) η από 21-12-2012   

(ΑΒΕΜ: ΠΡ 301/2012) προσφυγές  της εταιρείας «Λεριάς Γρηγόρης και Σια Ε.Ε.», για τον καθορισμό 

νέων τιμών αδρανών υλικών στα έργα α) « Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

στο Δ.Δ. Λάρδου - Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Λάρδου - 1
ος

 Ειδικός Προϋπολογισμός (Δίκτυα – Α 

Φάση)» και β) «Αντικατάσταση Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Υδρεύσεως του Οικισμού στο Τ.Δ. 

Λάρδου», αντίστοιχα. 

    ΄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) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. 

πρωτ.: 2/32163/29-05-2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1, εδάφιο ιγ του Ν. 3852/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον ορισμό του κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, έμμισθου Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, για να παραστεί ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Δ΄ Τμήμα -Μεταβατική Έδρα Ρόδου) και να εκπροσωπήσει 

το Δήμο Ρόδου στις 29-06-2018 ή σε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο, και αφορά τις α) από 

21/12/2012 (ΑΒΕΜ: ΠΡ 300/2012) και β) από 21/12/2012 (ΑΒΕΜ: ΠΡ 301/2012) προσφυγές  

της εταιρείας «Λεριάς Γρηγόρης και Σια Ε.Ε.», για τον καθορισμό νέων τιμών αδρανών 

υλικών στα έργα α) «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δ.Δ. 

Λάρδου - Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Λάρδου-1ος Ειδικός Προϋπολογισμός (Δίκτυα – 

Α’Φάση)» και β) «Αντικατάσταση Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Υδρεύσεως του Οικισμού 

στο Τ.Δ. Λάρδου», αντίστοιχα. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  284/ 2018 (ΑΔΑ: 7Α01Ω1Ρ-Υ6Ξ ) 

Έγκριση 2
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7
ης 

Μαρτίου 

στο τμήμα από την Τράπεζα Ελλάδος έως το Εθνικό θέατρο»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/30935/22-5-2018) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης 

ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (21/05/2018) του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 16/30935/22-05-2017, ως 

κατωτέρω: 

  
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2

ου
 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ» (Α.Μ. 69096).  

 

Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου 

των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά στις 08-05-2018 και με τo 

υπ΄αρ.: 16/27731/08-05-2018 έγγραφο και κατόπιν ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά στις 16-05-2018 και με το υπ΄αρ.: 16/29810/16-

05-2018  έγγραφο, 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: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» (Α.Μ. 69096) 
υπέρ της εργολήπτριας Τεχνικής Εταιρείας: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με 

μέση έκπτωση 49,00% 

 

2. Να εξουσιοδοτήσετε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπαδοπούλου Αναστασίας) 

 
2

ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Tεχνικών Έργων και Υποδομών, σήμερα 21-05-2018, ημέρα  

Δευτέρα, οι παρακάτω: 

1. Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. - ως Πρόεδρος 

2. Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. – ως Μέλος 

3. Παυλούς Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. – ως Μέλος  

που αποτελούμε την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 609/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αρ.: 78/12-02-2018 

(ΑΔΑ: 67ΨΛΩ1Ρ-ΞΘΒ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παραγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση  του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά 

καθορίζονται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος  69096. 

   Με την υπ’ αρ.: 180/2018 (ΑΔΑ 7Τ89Ω1Ρ-Ρ31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7

ης
 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η  Εταιρεία: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση 

έκπτωση 49,00%. 
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   Η Διεύθυνση Tεχνικών Έργων και Υποδομών με το υπ’ αρ.: 16/24830/25-04-2018 έγγραφο της, 

κάλεσε ηλεκτρονικά την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης,  η οποία με ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω 

του συστήματος στις 08-05-2018 υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

   Ο προσωρινός ανάδοχος  με το υπ΄αρ.: 16/27731/08-05-2018  έγγραφο του, υπέβαλλε και εγγράφως 

τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

   Μετά από έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού με το υπ’ αρ.: 

16/28992/14-05-2018 έγγραφο της, κάλεσε ηλεκτρονικά την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία  να 

καταθέσει τα ακόλουθα συμπληρωματικά δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με το 

Άρθρο 4.2, παρ. γ) της Διακήρυξης, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών: 1) 

Τη Βεβαίωση ΜΕΕΠ της Εταιρείας και 2) Το δικαιολογητικό που προβλέπεται από το Άρθρο 23.3, 

παρ. (ββ) και (δ) της Διακήρυξης.  

Η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία με ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος στις 16-05-2018 

υπέβαλλε προς έλεγχο τα δύο (2) παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά και με το υπ΄αρ.: 

16/29810/16-05-2018  έγγραφό της, υπέβαλλε και εγγράφως τα προς έλεγχο δύο (2) παραπάνω 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

 Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της Εταιρείας 

Ένορκη  βεβαίωση  

Υπεύθυνη δήλωση (1) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση (2) για την εγκυρότητα του ΜΕΕΠ 

Υπεύθυνη δήλωση (3)  για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων  

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 

ΓΕΜΗ & Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου της Ε.Ε. 

Ποινικό μητρώο Κάσδαγλη Χριστόφορου  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου περί πτώχευσης  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου περί εκκαθάρισης & αναγκαστικής διαχείρισης  

Φορολογική Ενημερότητα  της Ε.Ε. με ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού 

Φορολογική Ενημερότητα  της Ε.Ε. με σημερινή ισχύ 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ  της Ε.Ε. με ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Ε.Ε. με σημερινή ισχύ  

ΤΣΜΕΔΕ (Κάσδαγλη Χριστόφορου) 

ΤΣΜΕΔΕ (Φράγκου Αναστάσιου) 

ΤΣΜΕΔΕ Εταιρείας 

ΤΣΜΕΔΕ Μισθωτοί μηχανικοί 

ΤΕΕ επαγγελματικό παράπτωμα (Κάσδαγλη Χριστόφορου & Φράγκου Αναστάσιου) 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην 

ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (Αγκιναρωπή)» 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ  του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός 

στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (Αγκιναρωπή)» 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου του έργου: «Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της επαρχιακής 

οδού στην περιοχή Αγ. Βασιλείου Νήσου Κω» 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ  του έργου: «Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της 

επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασιλείου Νήσου Κω» 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ  του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» 

      

   Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σε ισχύ και κατά το διαγωνισμό και κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  

   Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της  διακήρυξης η Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου μας και  εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας Τεχνικής 

Εταιρείας: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 49,00%. 
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 (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.: 16/30935/22-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 78/2018 (ΑΔΑ: 67ΨΛΩ1Ρ-ΞΘΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 180/2018  (Α.Δ.Α. 7Τ89Ω1Ρ-Ρ31) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση 1
ου 

πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ΗΣ

 

ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ»,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 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» 

(Α.Μ. 69096), 

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργολήπτρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. »,  με μέση έκπτωση 49,00%,  

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

ΘΕΜΑ 8
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  285/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΧΓΒΩ1Ρ-Η2Η ) 

Έγκριση 2
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και 

πλατειών εκτός πόλεως Ρόδου»     

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/31725/24-5-2018) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό 

(24/05/2018) του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 16/31725/24-05-2017, ως κατωτέρω: 

  
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2

ου
 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων 

Χωρών και Πλατειών Εκτός Πόλεως Ρόδου». 

 

 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων 

Χωρών και Πλατείων Εκτός Πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χωρών Και Πλατείων 

Εκτός Πόλεως Ρόδου» στην ατομική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με μέση έκπτωση 

47,55 %. 

2) Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
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 (Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Κεφαλάκη Παύλου) 

 
2

ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη, 24 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/22521/16-04-2018, 

ΑΔΑM: 18PROC002945574 2018-04-16, Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος,  

2) Κουπάδη Ειρήνη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Πολεοδομικών 

Εφαρμογών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3) Διακοσταματίου Παύλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο 

«Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων και Πλατείων Εκτός Πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού 

40.322,58 € (πλέον Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 178/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 

183/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης.  

 

Με την υπ΄ αριθμό 247/2018 (ΑΔΑ: 78ΠΖΩ1Ρ-ΤΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χωρών και Πλατείων Εκτός Πόλεως 

Ρόδου» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. 

Ανδρέας». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/29189/15-05-2018 έγγραφο της 

κάλεσε τον Προσωρινό Ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 

έως 23.10 της Διακήρυξης ο οποίος με το αρ. Πρωτ. 16/30457/21.05.2018 έγγραφό του υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

1.  Ποινικό Μητρώο Ανδρέα Κορκίδα (Ατομική Επιχείρηση)  
23.3α  

(22.Α.1) 

2.  Φορολογική Ενημερότητα Ανδρέα Κορκίδα (Ατομική  Επιχείρηση) 
23.3β 

(22.Α.2) 

3.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ Κορκίδα Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση)  
23.3β 

(22.Α.2) 

4.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ Κορκίδα Ανδρέα (Ατομική Επιχείρηση) 
23.3β 

(22.Α.2) 

5.  Βεβαίωση ΕΤΑΑ περί μη απασχόλησης μηχανικών  
23.3β 

(22.Α.2) 

6.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αθανασιάδη Γεώργιου (Στελέχωση 

Πτυχίου)  

23.3β 

(22.Α.2) 

7.  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού, μη παύσης πληρωμών, διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικής 

εκκαθάρισης της ατομικής επιχείρησης  

23.3γ 

(22.Α.4) 

8.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης & μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της ατομικής επιχείρησης 

23.3γ 

(22.Α.4) 

9.  Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ του Αθανασιάδη Γεωργίου 
23.3δ 

(22.Α.4.θ) 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

10.  
Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή, & μη 

καταδίκης σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, για Αθανασιάδη Γεωργίου. 

23.3δ 

(22.Α.4.θ) 

11.  
Βεβαίωση μέλους Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή 

& μη καταδίκης σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα του Κορκίδα Ανδρέα 

23.3δ 

(22.Α.4.θ) 

12.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της εταιρείας 

σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3δ 

(22.Α.9) 

13.  Βεβαίωση ΜΕΕΠ της ατομικής επιχείρησης Ανδρέα Κορκίδα 
23.4, 23.6,  

(22.Β, 22.Δ) 

14. Α 
Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών Συμβάσεων με 

πίνακα των υπό εκτέλεση έργων 

23.5α 

(22.Γ) 

15.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου».  

23.3β 

(22.Α.2) 

16.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου και 

πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά». 

23.3β 

(22.Α.2) 

17.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην 

οδό Γ. Σεφέρη» 

23.3β 

(22.Α.2) 

18.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη 

πρανών στη Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» 

23.3β 

(22.Α.2) 

19.  

Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο «Νέες 

πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων 

πόλεως Ρόδου» 

23.5α 

(22.Γ) 

20.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο «Βελτίωση 

οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» 

23.5α 

(22.Γ) 

21.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη» 

23.5α 

(22.Γ) 

22.  
Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου, Δήμου Ρόδου, για το έργο 

«Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στη Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» 

23.5α 

(22.Γ) 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Επιπλέον προέβη 

δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών (Φορολογική Ενημερότητα, 

Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Ποινικό Μητρώο).   

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης: «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» 

με ποσό προσφοράς 18.388,07 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ 24%) και μέση έκπτωση 47,55 %. 

 (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.: 16/31725/24-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 183/2018 (ΑΔΑ: 7Υ9ΟΩ1Ρ-ΜΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, 
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 Την με αρ. 247/2018  (Α.Δ.Α. 78ΠΖΩ1Ρ-ΤΡ2) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση 1ου 

πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και 

πλατειών εκτός πόλεως Ρόδου”»,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, 

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργολήπτρια ατομική 

επιχείρηση  «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ »,  με ποσό προσφοράς 18.388,07 € για εργασίες και 

ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και μέση έκπτωση 47,55 %. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

ΘΕΜΑ 9
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  286/ 2018 (ΑΔΑ: Ω2ΡΤΩ1Ρ-Η4Α ) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου (Γιαννόπουλος Γεώργιος) για 

δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή  μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων 
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/30337/18-5-2018) 

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

Υποδομών  με αρ. πρωτ.: 16/30337/18-5-2018, ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

 

 

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2018 και με Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων 

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

δικτύων», έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.  

2. Η τεχνική υπηρεσία μας, βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του 

Δήμου αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

-  Μετατόπιση παροχής με αριθμό 52575844-01 στην περιοχή Απάνεμος Δ.Κ. Κοσκινού 

συνολικού κόστους 168,20€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

2682/18-04-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο στύλο στην Τ.Κ. Πυλώνας συνολικού 

κόστους 49,16€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1973/23-04-

2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Παραλλαγή, μετατόπιση 2 ξύλινων στύλων ΔΕΔΔΗΕ στην Δ.Κ. Σορωνής, συνολικού κόστους 

2093,56€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3113/07-05-2018 

έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) ΦΣ σε δύο (2)  νέους στύλους 

στην περιοχή Πλάκα της Δ.Κ. Αφάντου συνολικού κόστους 2315,63€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3073/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση πέντε (5) ΦΣ σε πέντε (5)  νέους στύλους 

στην περιοχή Λουτάνη Δ.Κ. Αφάντου συνολικού κόστους 5787,89€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3075/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 
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- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση ενός (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην 

περιοχή της Τ.Κ Ασκληπειού συνολικού κόστους 49,16€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3074/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε τρείς (3)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου συνολικού κόστους 2363,99€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3076/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ΦΣ σε τέσσερεις (4)  νέους 

στύλους στην περιοχή Στεγνά της Δ.Κ. Αρχαγγέλου συνολικού κόστους 4630,46€ (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3077/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση εννέα (9) ΦΣ σε εννέα (9)  νέους 

στύλους στην περιοχή της Τ.Κ. Βατίου συνολικού κόστους 10.416,57€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3078/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52607343-01 στην στην 

Τ.Κ. Αρχίπολης, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα 

με το αρ. πρωτ. 3079/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615382-01 στην στην 

Δ.Κ. Ιαλυσού, συνολικού κόστους 432,78€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με 

το αρ. πρωτ. 3080/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615503-01 στην στην 

οδό Ηλ. Βενέζη της Δ.Κ. Ρόδου, συνολικού κόστους 432,79€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 939/14-02-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση επτά (7) ΦΣ σε επτά (7)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Δ.Κ. Απολλώνων συνολικού κόστους 8.199,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1924/22-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την μεταφορά φωτιστικού σώματος στην περιοχή της 

Δ.Κ. Απολλώνων συνολικού κόστους 1.158,22€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1925/22-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ» 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) ΦΣ σε δύο (2)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Τ.Κ. Λαέρμων συνολικού κόστους 2.315,63€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2332/03-04-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση ενός (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην 

οδό Ηφαίστου 1, της Δ.Κ Ιαλυσού συνολικού κόστους 49,17€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 940/14-02-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση επτά (7) ΦΣ σε υφιστάμενους στύλους 

στην περιοχή Τσαίρι της Δ.Κ Καλλιθέας συνολικού κόστους 674,78€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1432/02-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση ενός (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην 

πάροδο Ηγουμενίτσας της Δ.Κ Ρόδου συνολικού κόστους 39,49€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 950/15-02-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε τρείς (3)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Τ.Κ. καλαβαρδών συνολικού κόστους 3.814,48€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1907/21-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε τρείς (3)  νέους στύλους 

στην περιοχή Βίγλα της της Τ.Κ. Σορωνής συνολικού κόστους 3.327,97€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3620/30-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) νέων παροχών και την 

τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε υφιστάμενους στύλους στην περιοχή της Τ.Κ. Δαματριάς 
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συνολικού κόστους 1.299,50€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

3484/21-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω ανέρχεται σε 49.912,73 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο 

επί πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση 

εντάλματος για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την 

έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που 

μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 

επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

49.912,73€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 οικονομικού έτους 2018. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.  Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (49.912,73€) ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

2. Να ορίσει ως υπόλογο τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα 

του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  α.αναπληρωτή προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

κ.Βασιλώτου Κωνσταντίνου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

 Την  εισήγηση  της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ.  16/30337/18-5-

2018   

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (49.912,73€) ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» για την εκτέλεση των παρακάτω 

εργασιών: 

- Μετατόπιση παροχής με αριθμό 52575844-01 στην περιοχή Απάνεμος Δ.Κ. Κοσκινού 

συνολικού κόστους 168,20€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

2682/18-04-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο στύλο στην Τ.Κ. Πυλώνας συνολικού 

κόστους 49,16€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1973/23-04-

2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Παραλλαγή, μετατόπιση 2 ξύλινων στύλων ΔΕΔΔΗΕ στην Δ.Κ. Σορωνής, συνολικού κόστους 

2093,56€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3113/07-05-2018 

έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 
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- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) ΦΣ σε δύο (2)  νέους στύλους 

στην περιοχή Πλάκα της Δ.Κ. Αφάντου συνολικού κόστους 2315,63€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3073/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση πέντε (5) ΦΣ σε πέντε (5)  νέους στύλους 

στην περιοχή Λουτάνη Δ.Κ. Αφάντου συνολικού κόστους 5787,89€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3075/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση ενός (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην 

περιοχή της Τ.Κ Ασκληπειού συνολικού κόστους 49,16€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3074/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε τρείς (3)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου συνολικού κόστους 2363,99€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3076/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ΦΣ σε τέσσερεις (4)  νέους 

στύλους στην περιοχή Στεγνά της Δ.Κ. Αρχαγγέλου συνολικού κόστους 4630,46€ (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3077/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση εννέα (9) ΦΣ σε εννέα (9)  νέους 

στύλους στην περιοχή της Τ.Κ. Βατίου συνολικού κόστους 10.416,57€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3078/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52607343-01 στην στην 

Τ.Κ. Αρχίπολης, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα 

με το αρ. πρωτ. 3079/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615382-01 στην στην 

Δ.Κ. Ιαλυσού, συνολικού κόστους 432,78€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με 

το αρ. πρωτ. 3080/07-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615503-01 στην στην 

οδό Ηλ. Βενέζη της Δ.Κ. Ρόδου, συνολικού κόστους 432,79€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 939/14-02-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση επτά (7) ΦΣ σε επτά (7)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Δ.Κ. Απολλώνων συνολικού κόστους 8.199,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1924/22-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την μεταφορά φωτιστικού σώματος στην περιοχή της 

Δ.Κ. Απολλώνων συνολικού κόστους 1.158,22€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1925/22-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ» 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) ΦΣ σε δύο (2)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Τ.Κ. Λαέρμων συνολικού κόστους 2.315,63€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2332/03-04-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση ενός (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην 

οδό Ηφαίστου 1, της Δ.Κ Ιαλυσού συνολικού κόστους 49,17€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 

0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 940/14-02-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση επτά (7) ΦΣ σε υφιστάμενους στύλους 

στην περιοχή Τσαίρι της Δ.Κ Καλλιθέας συνολικού κόστους 674,78€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1432/02-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση ενός (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην 

πάροδο Ηγουμενίτσας της Δ.Κ Ρόδου συνολικού κόστους 39,49€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 950/15-02-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε τρείς (3)  νέους στύλους 

στην περιοχή της Τ.Κ. καλαβαρδών συνολικού κόστους 3.814,48€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1907/21-03-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 
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- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε τρείς (3)  νέους στύλους 

στην περιοχή Βίγλα της της Τ.Κ. Σορωνής συνολικού κόστους 3.327,97€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3620/30-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) νέων παροχών και την 

τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε υφιστάμενους στύλους στην περιοχή της Τ.Κ. Δαματριάς 

συνολικού κόστους 1.299,50€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

3484/21-05-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

 

Β)  Ορίζει ως υπόλογο τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα 

του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

Γ)  Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης στον Κ.Α 20-6211.0002 προϋπολογισμού έτους 2018 & τίτλο 

«Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων»  με το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και 

εβδομήντα τριών λεπτών ( 49.912,73 €) για την πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής. 

 

Δ) Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959, 

δηλαδή έως την 1 Σεπτεμβρίου 2018. 

ΘΕΜΑ 10
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  287/ 2018 (ΑΔΑ: 732ΗΩ1Ρ-ΘΜ6 ) 

 Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε 

πολιτιστικό κέντρο Κατταβιάς»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/30415/18-05-2018) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό 

(18/05/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 2/30415/18-05-

2017, ως κατωτέρω: 

  
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» 

 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  

από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική εταιρεία «ΑΝΑΞ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 46,53%: 

 

Κατηγορία  έκπτωση 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  49% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 44% 

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 44% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 44% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 50% 

ΙΣΧΥΡΑ 47% 

ΑΣΘΕΝΗ 51% 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 51% 

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 51% 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 44% 

 

και ποσό προσφοράς   181.120,13 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή μέση έκπτωση 46,53% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
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Δαπάνη εργασιών 133.454,51 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 24.021,81 

ΣΥΝΟΛΟ I 157.476,32 

Απρόβλεπτα 15% 23.621,45 

Αναθεώρηση 22,36 

Σύνολο II 181.120,13 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «ΑΝΑΞ  

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 

Συνημμένα 

1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού» 

   (Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 72748 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

“ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ”»  

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, στις    18/5/2018 και 

ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 736/2017 (ΑΔΑ ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

Παρασκευοπούλου Άννα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως πρόεδρο 

Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό – ως μέλος 

Θεοχαρίδου Βασιλική, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως μέλος,  

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος εκτιμώμενης αξίας 420.000,00 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (338.709,68+81.290,32) 

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  72748. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 196/2018 (ΑΔΑ:  78ΠΖΩ1Ρ-ΤΡ2)  Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 2/24031/20-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΓΧΩ1Ρ-ΥΨΥ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC002976348, ενώ η διακήρυξη καταχωρήθηκε με ΑΔΑΜ: 

18PROC002976573 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 
A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1  Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε.  

73858 11/05/2018 15:22:31 

2 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  73795 12/05/2018 14:11:49 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ  74119 13/05/2018 21:07:21 

4 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  74126 13/05/2018 22:54:14 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  74104 14/05/2018 08:38:25 

6 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

73843 14/05/2018 09:08:26 

7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  71175 14/05/2018 09:11:41 

8 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»  72686 14/05/2018 09:12:41 

9 ΑΝΑΞ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

72681 14/05/2018 09:19:25 

10 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  74118 14/05/2018 09:43:12 

11 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

74140 14/05/2018 09:47:04 
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Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”,  και 

καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α Προσφοράς Ποσοστό  

1 ΑΝΑΞ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  72681 46,53% 

2 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  74126 44,92% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  74104 41,44% 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ  74119 38,30% 

5  Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε.  

73858 36,27% 

6 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»  72686 36,19% 

7 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

74140 35,94% 

8 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  71175 35,66% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

73843 31,99% 

10 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  74118 28,23% 

11 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  73795 27,63% 

 
Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας , σε έλεγχο των στοιχείων των 

προσφορών (έλεγχος ομαλότητας κλπ ) και των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποκλείστηκε κανείς. 

 

Οι οικονομικοί φορείς  

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ,  

ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  και  

ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 

 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ υπέβαλαν εμπρόθεσμα εντός 3 εργάσιμων  ημερών από την υποβολή της 

προσφοράς τους, την πρωτότυπη εγγυητική τους επιστολή. 

 Οι οικονομικοί φορείς  

Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.,  

Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.,  

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 

«P. & C. DEVELOPMENT S.A.»,  

ΑΝΑΞ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  υπέβαλαν ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, ηλεκτρονικά 

και λάβαμε  τα αντίστοιχα απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ‘ΑΝΑΞ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με μέση προσφερόμενη έκπτωση   46,53% και προσφερόμενη τιμή 

181.120,13€ (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 «ΑΝΑΞ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 

του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

 

(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.: 2/30415/18-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων,  

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

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

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 196/2018 (ΑΔΑ: Ω13ΡΩ1Ρ-6ΦΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση 46,53% και προσφερόμενη τιμή 181.120,13€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 133.454,51 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 24.021,81 

ΣΥΝΟΛΟ I 157.476,32 

Απρόβλεπτα 15% 23.621,45 

Αναθεώρηση 22,36 

Σύνολο II 181.120,13 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις      

απαραίτητες ενέργειες για τις  περαιτέρω ενέργειες. 

ΘΕΜΑ 11
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  288/ 2018 (ΑΔΑ: Ψ93ΜΩ1Ρ-5ΒΟ  ) 

Παράταση απόδοσης λογαριασμού της  υπολόγου υπαλλήλου κας Νικολέττου Ειρήνης  όσον 

αφορά χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.500,00 Ευρώ  € που   εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την απόφαση Ο.Ε. αρ. 109/27-2-2018 για την πληρωμή τελών αδείας 20 μηχανημάτων. 
(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού και μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/31149/22-5-2018) 

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

και μηχανημάτων με  αρ. πρωτ.: 2/31149/22-5-2018, ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κα. Ειρήνη Νικολέττου ,που 

ορίστηκε υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών 

αδείας 20 οχημάτων» 

 
 

Με την υπ’ αριθ. 109/27-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η κα. Ειρήνη 

Νικολέττου ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την 

πληρωμή των τελών αδείας 20 οχημάτων του Δήμου Ρόδου, που πρέπει να αποδώσει λογαριασμό 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντός τριών μηνών δηλ. στις 27 Μαΐου  2018 . Για διάφορους 

λόγους δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταβίβαση 
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ορισμένων οχημάτων στο νέο Δήμο Ρόδου με αποτέλεσμα την αναβολή της πληρωμής των 

απαιτούμενων  ποσών τελών αδείας μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν.  

Ενα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το απορριμματοφόρο με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 3416 για το οποίο   

δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί από την υπόλογο  έγκαιρα το ποσό των 75 € για την πληρωμή 

των τελών αδείας για τη μεταβίβαση του από τον προηγούμενο Δήμο Ροδίων στο νέο Δήμο Ρόδου 

λόγω μη επιτυχούς τεχνικού  ελέγχου από το Δημόσιο ΚΤΕΟ Ρόδου στις 4/5/2018 (δεδομένου ότι ο 

επιτυχής τεχνικός έλεγχος θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την μεταβίβαση). Το εν λόγω όχημα θα 

περάσει από επανέλεγχο στις 24/5/2018 και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να παρατείνετε κατά ένα 

μήνα την διαδικασία για την απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με το αρθρο 32 παρ. 2 του ΦΕΚ 

114/15-6-1959 

 

 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του   προϊστάμενου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων  κ.Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

 Την  εισήγηση  της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων   με αριθμ. πρωτ.  2/31149/22-

5-2018   

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνεται η παράταση κατά ένα μήνα δηλαδή έως 1 Ιουλίου 2018  για την    απόδοση 

λογαριασμού  της υπολόγου κας Ειρήνης Νικολέττου που ορίστηκε υπόλογος,  με την απόφαση 

109/27-2-2018 (Α.Δ.Α. ΩΖ2ΛΩ1Ρ-8ΓΜ) της Οικονομικής Επιτροπής, διαχείρισης  του  

Χρηματικού Έντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή των τελών αδείας 20 οχημάτων του Δήμου 

Ρόδου. 

 ΘΕΜΑ 1
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ.  289/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΧΩΚΩ1Ρ-ΧΞ2  ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την ανάδειξη 

οριστικού  μειοδότη για την προμήθεια « μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/32623/30-5-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/32623/30-5-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου Ρόδου».  

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου 

Ρόδου».              

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού, 

Δήμου Ρόδου». 
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Στη Ρόδο στις 29 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αριθμό 5/2018 Απόφαση της Ο.Ε. και 

που απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των μειοδοτών 

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 55577 του 

ΕΣΗΔΗΣ της «προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

164.197,58€ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 133/2018 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1435/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε 

για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στις 26/03/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/18789/26-03-2018. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από 

την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ (αποφ. 

125/2018, 62/2018). Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών η οποία εγκρίθηκε με 

την 234/2018 απόφαση της Ο.Ε. 

Οι μειοδότριες εταιρείες: 

1. RAMOS A.E. με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 95208, 

2. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 94531, 

στην συνέχεια υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αλλά και 

πρωτότυπα στις 29/05/2018 και23/05/2018 αντίστοιχα που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από 

πρόσκληση μας στις 09-05-2018 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 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. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Απόσπασμα δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών. 

 Συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών. 

 Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2008. 

 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται 

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

7. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ (1) και (2)   στην εταιρεία  

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 84 -12134, 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ 093314039, ΤΗΛ.: 2105732084, με τιμή άνευ ΦΠΑ 

126.490,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 156.847,60€. 

8. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ (3)  στην εταιρεία RAMOS 

A.E., ΑΡΡΙΑΝΟΥ 3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12131, ΑΦΜ: 999848380, ΤΗΛ.:2105769000, με τιμή άνευ 

ΦΠΑ 19.871,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 24.640,04€. 
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(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 με αρ. πρωτ.: 2/32623/30-5-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), 

 Την με αρ. 133/2018 (Α.Δ.Α.: 7ΥΧ8Ω1Ρ-2ΤΨ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση μελέτης και 

κατάρτιση των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 

προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού», 

 Την με αρ. 234/2018  (Α.Δ.Α.: ΩΥΩΧΩ1Ρ-ΡΗΞ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα έγκριση 

πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού, Δήμου Ρόδου», 

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

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

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού και ορίζει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ (1) και (2)  την εταιρεία  

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 84 -12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ 093314039, ΤΗΛ.: 2105732084, με τιμή άνευ ΦΠΑ 126.490,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%, 156.847,60€ και 

για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ (3)  την εταιρεία RAMOS A.E., ΑΡΡΙΑΝΟΥ 3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

12131, ΑΦΜ: 999848380, ΤΗΛ.:2105769000, με τιμή άνευ ΦΠΑ 19.871,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 

24.640,04€. 

ΘΕΜΑ 2
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.  290/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΠΑ6Ω1Ρ-8Ρ8  ) 

Aμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης του Δήμου Ρόδου κατά της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/32996/30-5-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/32996/30-5-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας 
παρέμβασης του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

Ο Δήμος Ρόδου άσκησε εναντίον της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Δ.Κ. Κοσκινού του Δήμου Ρόδου στη 
θέση Αγία Βαρβάρα – Τσαϊρη (9ο χιλ Ρόδου Λίνδου) και της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδας, την από 16-4-2018 και με αριθμό κατάθεσης 259/19-4-2018 κυρία παρέμβασή 
του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας 
ορίστηκε η 14-5-2018 και μετά από αναβολή η 25-6-2018, η άσκηση της οποίας 
εγκρίθηκε με τη με αριθμό 217/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία επίσης διατέθηκε πίστωση ποσού 130 ευρώ ως αμοιβή του δικαστικού 
επιμελητή Κων/νου Πούλιου για την επίδοση της κυρίας παρέμβασης στους καθών.  

Λόγω μη λήψης έγκαιρα αντιγράφου της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής έγινε  εκπρόθεσμα η επίδοση της κυρίας παρέμβασης στην Εθνική 
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Τράπεζα, η οποία κανονικά έπρεπε να παρασταθεί για να καλυφθεί το εκπρόθεσμο 
της επίδοσης, ενόψει και του ότι δεν έπρεπε να προβείς τη θετική δήλωση, όπως 
αναφέρεται στην κυρία παρέμβαση. Λόγω όμως του ότι η Εθνική Τράπεζα δεν 
παραστάθηκε στις 14-5-2018, ημέρα που προσδιορίστηκε η συζήτηση της κυρίας 
παρέμβασης, αυτή αναγκαστικά αναβλήθηκε για τις 25-6-2018. 

Πρέπει επίσης να γίνει διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 ευρώ ως αμοιβή του δικαστικού επιμελητή 

για την εκ νέου επίδοση της κυρίας παρέμβασης και του πρακτικού αναβολής στην Εθνική Τράπεζα 

και να ανατεθεί η επίδοση αυτή στο δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Κων/νο Πούλιο. 

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

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/32996/30-5-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου κ. Κωνσταντίνο Πούλιο την 

επίδοση της από από 16-4-2018 και με αριθμό κατάθεσης 259/19-4-2018 κύριας παρέμβασης του 

Δήμου Ρόδου, που άσκησε κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως επίσης και 

του πρακτικού αναβολής της 14-5-2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
 

Β) Η διάθεση πίστωσης της δαπάνης έχει εγκριθεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αρ.278/2018 (ΑΔΑ: ΩΛ6ΝΩ1Ρ-1ΣΥ). 

ΘΕΜΑ 3
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  291/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΝΙ8Ω1Ρ-Γ4Β  ) 

Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 

επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/32994/30-5-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/32994/30-5-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 

Ο Δήμος Ρόδου άσκησε εναντίον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», την από 17-2-2018 και με αριθμό κατάθεσης 68/20-2-2018 

ανακοπή του, που δικάζεται με την τακτική διαδικασία και η οποία έχει ως εξής:  

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 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 

Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΙΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201). 

Ο Ιωάννης Κατσουράκης (ΑΦΜ 008976771 Δ.Ο.Υ. Ρόδου) άσκησε εναντίον μας, ως καθολικού 

διαδόχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων, την από 21-2-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό 

των 300.083 ευρώ, με βάση: α) το με αριθμό 2/5-1-2007 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο, ποσού 49.466 
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ευρώ, β) το με αριθμό 35/18-1-2008 τιμολόγιο, ποσού 89.027 ευρώ και γ) το με αριθμό 36/4-10-2008 

τιμολόγιο, ποσού 161.590 ευρώ, τα οποία εξέδωσε στο όνομα του πρώην Δήμου Πεταλούδων, για 

διάφορες κατασκευές, είδη που πώλησε και υπηρεσίες που παρείχε σαυτόν, όπως ισχυρίζεται, που 

εμείς δεν αναγνωρίζουμε.  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 66/2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, που επιδόθηκε σε εμάς στις 8-3-2017, 

με την οποία μας διατάσσει να καταβάλουμε στον Ιωάννη Κατσουράκη το ποσό των 300.083 ευρώ, 

με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης σε εμάς της διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοσχερή 

εξόφληση, ως επίσης και το ποσό 6.000 ευρώ για δικαστική δαπάνη αυτού για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής.  

Κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε την από 3-4-2017 

και με αριθμό κατάθεσης 161/5-4-2017 ανακοπή μας, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους λόγους που αναφέραμε 

σαυτήν, η οποία επιδόθηκε σαυτόν στις 5-4-2017, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό 548Ζ΄/5-4-

2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Καρακόπουλου, ήτοι 

ασκήσαμε αυτήν νόμιμα και εμπρόθεσμα, αφού η προθεσμία για εμάς ήταν τριάντα (30) ημέρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, που ισχύει και για τους 

Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006. Όμως επί της ανακοπής μας αυτής εκδόθηκε η 

με αριθμό 345/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία την απέρριψε 

εσφαλμένα ως απαράδεκτη γιατί δήθεν ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ήτοι δεν ασκήθηκε μέσα σε δεκαπέντε 

(15) εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της, γιαυτό και ασκήσαμε εναντίον της απόφασης αυτής την 

από 8-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 3/8-1-2018 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 7/8-1-

2018) έφεσή μας, που στρέφεται κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της με αριθμό 345/2017 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, 

με μοναδικό λόγο ότι εσφαλμένα έκρινε η πρωτόδικη απόφαση ότι και για εμάς η προθεσμία για την 

άσκηση της παραπάνω ανακοπής μας ήταν δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ενώ είναι τριάντα (30) 

ημέρες.  

Μετά την άσκηση της αμέσως παραπάνω έφεσής μας ασκήσαμε εναντίον του Ιωάννη Κατσουράκη 

την από 8-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 5/8-1-2018 αίτησή μας, που απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούμε την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 66/2017 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη. Με την ίδια 

αίτηση, που καταθέσαμε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, 

στις 8-1-2018, ζητούσαμε την έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία να ανασταλεί η εκτέλεση 

της παραπάνω διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής μας, η δε Πρόεδρος 

Υπηρεσίας προσδιόρισε τη συζήτηση της αίτησής μας για την προσωρινή διαταγή την επομένη ημέρα 

στις 9-1-2018 και ώρα 12.00, ενημερώθηκε δε σχετικά η πληρεξούσια δικηγόρος του Ιωάννη 

Κατσουράκη, Ελένη Βελιάδη, από τη Γραμματέα του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων στις 14.30 

της 8-1-2018.  

Όμως η πληρεξούσια δικηγόρος του Ιωάννη Κατσουράκη, ενεργούσα αντιδεοντολογικά και 

αντισυναδελφικά, την επομένη ημέρα, 9-1-2018 επέδωσε το από 9-1-2018 κατασχετήριο εις χείρας 

τρίτου στην καθής η ανακοπή μας, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 

την ίδια δε ημέρα και στις 09.32 επέδωσε και σε εμάς το κατασχετήριο αυτό, με το οποίο τις επέτασσε 

να μην καταβάλουν σε εμάς το ποσό των 318.864,82 ευρώ, αλλά να το κρατήσουν και να το 

αποδώσουν σαυτόν, έτσι η καθής αμέσως δέσμευσε το ποσό αυτό από τους λογαριασμούς μας, το ίδιο 

έκανε και η Τράπεζα Πειραιώς, καθόσον υπήρχε υπόλοιπο αυτού του ύψους, ήτοι δεσμεύτηκε για 

εμάς το ποσό των 637.729,64 ευρώ.  

Στις 10-1-2018 συζητήθηκε η παραπάνω αίτησή μας ως προς την έκδοση της προσωρινής διαταγής 

από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου Δημήτριο Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, ο οποίο 

εξέδωσε την από 11-1-2018 απόφασή του με την οποία ανέστειλε την εκτέλεση της παραπάνω με 

αριθμό 66/2017 διαταγής πληρωμής, που εξέδωσε ο ίδιος, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της 

παραπάνω αίτησής μας. Επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω αίτησής μας παραπόδας της οποίας 

καταχωρήθηκε η παραπάνω από 11-1-2018 προσωρινή διαταγή επιδώσαμε στην καθής η ανακοπή μας 

στις 15-1-2018, επισημαίνοντας στους αρμοδίους υπαλλήλους της ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει στην 

υποβολή θετικής δήλωσης του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. Παρόλα όμως αυτά η καθής προέβη στη με 

αριθμό 34/17-1-2018 δήλωση τρίτου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με την οποία δήλωσε ότι διαθέτουμε 
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απαίτηση σε βάρος της, απαίτηση η οποία απορρέει από σύμβαση κατάθεσης που έχει καταρτιστεί 

μεταξύ μας και στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής τηρείται στο Κατάστημά της Ρόδου (461) 

λογαριασμός, ο οποίος και δεσμεύτηκε για το ποσό των 318.864,82 ευρώ. 

Τη δήλωση αυτή ανακόπτουμε για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο λόγο. 

Γιατί σύμφωνα με την από 11-1-2018 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, η οποία καταχωρήθηκε παραπόδας της 

από 8-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 5/8-1-2018 αίτησή μας, που στρέφεται εναντίον του Ιωάννη 

Κατσουράκη και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αναστέλλεται η εκτέλεση της 

παραπάνω με αριθμό 66/2017 διαταγής πληρωμής του ίδιου Δικαστή, μέχρι την έκδοση απόφασης επί 

της αίτησής μας, η δε καθής έλαβε γνώση της προσωρινής αυτής διαταγής με την επίδοση σαυτήν στις 

15-1-2018 επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησής μας με την παραπόδας αυτής προσωρινή διαταγή. 

Έπρεπε επομένως η καθής να μην προβεί στη δήλωση του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. ενόψει της 

προσωρινής διαταγής και να αναμένει την έκδοση απόφασης επί της παραπάνω αίτησής μας, γιαυτό 

και η δήλωση της καθής είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό.    

Επειδή η αίτησή μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, παραδεκτά δε εισάγεται στο Δικαστήριό 

σας ως καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθεί, για όσα αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 34/17-1-2018 δήλωση τρίτου της καθής 

στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστεί η καθής στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου.  

   Ρόδος 17 Φεβρουαρίου 2018 

   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»»     

Για την έγκριση της άσκησης της παραπάνω ανακοπής πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και 

να δοθεί σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, να καταθέσω προτάσεις και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, να παραστώ και να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου στη δικάσιμο για τη συζήτηση της ανακοπής, όποτε αυτή οριστεί και 

γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να γίνει δεκτή η παραπάνω ανακοπή. 

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της άσκησης της ανακοπής στην προσεχή συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής λόγω του ότι η προθεσμία για κατάθεση προτάσεων λήγει στις 31-5-2018 

και η προσθήκη αντίκρουση στις 15-6-2018, οπότε θα πρέπει η απόφαση να προσκομιστεί κατά τη 

διάρκεια της προθεσμίας της προσθήκης – αντίκρουσης.     

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/32994/30-5-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 

επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με το παραπάνω περιεχόμενο, 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Στάγκα Εμμανουήλ να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, να παραστεί και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη δικάσιμο για τη συζήτηση της ανακοπής, όποτε αυτή οριστεί και 

γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να γίνει δεκτή η παραπάνω ανακοπή. 

ΘΕΜΑ 4
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.  292/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΩ1Ρ-1ΟΗ ) 

  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  
(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/33182/31-5-2018) 

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

αρ. πρωτ.: 2/33182/31-5-2018, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα :Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου». 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα 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. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της 

πίστωσης για τους κωδικούς του προϋπολογισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης ως 

κάτωθι: 

ΕΤΟΣ Κ.Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
2018 

70-6252.0001 ασφάλιστρα 

μηχανημάτων και 

τεχνικών 

εγκαταστάσεων  

16.000 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
2018 

70-6253.0001 Ασφάλιστρα 

μεταφορικών 
μέσων 

 

10.000 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

2019 

70-6252.0001 ασφάλιστρα 

μηχανημάτων και 

τεχνικών 
εγκαταστάσεων  

35.000 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
2019 

70-6253.0001 Ασφάλιστρα 

μεταφορικών 

μέσων 

 

20.000 
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2.  Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης του 

παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 77.345,00 €.                                                                      

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)    

 

Η  Επιτροπή 

 Την  εισήγηση  του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/33182/31-5-2018   

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 Την αριθμ.277/2018 (Α.Δ.Α.ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης». 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου, ως κάτωθι:  

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο 

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

ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού €77.345,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

                                                                    

 H Οικονομική Επιτροπή  έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης 

της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

16. 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 

17. 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 

18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που 

αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 

καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

19. Τη με αριθμό …………. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) με την οποία 

εγκρίθηκαν:   

i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   

Π.Α.Υ. 

ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

iii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης  

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

21. Την απόφαση Δημάρχου 157/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  
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22.  Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: REQ003109488. 

23.  Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:……………………                                                

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 

 

Τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» για την περίοδο από 01/09/2018 

έως 01/09/2019, προϋπολογισμού  €77.345,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

66510000-8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018-2019 

6252.0001 

6253.0001 

77.345,00 77.345,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό 

ασφάλιση οχημάτων. 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. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ 4 Ν.4412/16 

(Τ.Ε.Υ.Δ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1΄ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 

ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 

αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο Τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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  Ρόδου, www.rhodes.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus .gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr στη διαδρομή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5, τηλ: 22410-77728 fax: 2241039780, 

Email:nafantenos@gmail.com.  

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   

http://www.promitheus/
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 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2018 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 

 ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2018 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV     

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς 

που υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη 

ομάδα/τμήμα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή 

που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

77.345,00€  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%
1
 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

                                                 
1 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την 
έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 



46  

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.
2
.(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: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

                                                 
2 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 15Ο:ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 17Ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΡΘΡΟ 18Ο :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 24ο:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α1» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (ΤΕΥΔ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

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 Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική  

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-

6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  …/…../……και  ώρα …../…./…. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι …./……/…… 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες 

ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά). Σε 

κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της  

επιλεγόμενης ομάδας/τμήματος . 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ………………… ώρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

………………… ώρα 15:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα 

άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Τεύχη δημοπράτησης 

 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  ισχύος 

είναι: 

α) η σύμβαση  

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

http://www.promitheus.gov.gr/
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δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) οι τεχνικές προδιαγραφές - μελέτη  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: Γλώσσα διαδικασίας  

 

 

3.1       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
3
. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

3.2.  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
4
 (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
5
,  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. 

3.3.  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 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.». 

3.4.    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
. 

                                                 
3 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

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

5 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 

6 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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3.5. 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. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Δικαίωμα συμμετοχής 

 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο 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 Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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 Ι 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,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα 

διακήρυξη .  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με 

μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι 

εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
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ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

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 κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το 

άρθρο 15 της με αρ. ΥΑ 56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ 1924Β) Υπουργικής Απόφασης ¨Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, και 

του Π.Δ 28/15  « Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.» 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
: -Λόγοι αποκλεισμού  

 

 

 

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 τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, 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. 
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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.
7
 

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 

                                                 
7 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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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 συνήψαν 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 8
ο
:–Περιεχόμενο προσφορών 

 

- 

 

 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
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Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το άρθρο 15 της ΥΑ 

57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

 

Α1.1) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς  δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
8 9

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
10

 και Δ
11

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να 

δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη 

διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 

υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )καθώς 

και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )  προς απόδειξη ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

                                                 
8 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

9 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 

10 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

11 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται ψηφιακά 
12

 και  

υποβάλλεται ηλεκτρονικά
13

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί 
14

, 

15
 : 

 

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 7 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 

                                                 
12

Βλέπε άρθρο 8 παρ 3 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 

(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. 

 

13Κατευθυντήρια 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. 

  

14
 Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση 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). Η  Α.Α. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση. 
15

: Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς   

Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με 

τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
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φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
16

 

 

Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  20 της διακήρυξης  

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 

επάρκειας
17

 

 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 

προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή 

τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. 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.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής 

επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 

προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

αυτών. 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 

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

17 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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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  

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ,υπογράφονται ψηφιακά,   με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, 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. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  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. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας 

των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 

αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον 

Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 

ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται 

από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής  

 

9.1. 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 οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. 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. 

 

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος 
18 ,

  
19

  απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου 

εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας  είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με 

Φ.Π.Α,  της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α της υπό ανάθεσης 

υπηρεσίας. 

 

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική 
20

 
21

 επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ  ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος  

έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση  σε δημόσιο τομέα σε δύο (2) αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη 

υπηρεσία τα τελευταία (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχη υπηρεσία  ορίζεται η ασφάλιση οχημάτων και 

μηχανημάτων Δημόσιου φορέα ανάλογου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού από την παρούσα 

διακήρυξη.  

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας » τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να πληρούνται 

από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη 

για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι 

δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της 

προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

                                                 
18 Βλ. άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16. 

19 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δήλωση για το 

συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα καθώς και του κύκλου εργασιών του που αφορά ειδικότερα το 

προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας για 
την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα. 

20
 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού 

της επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα κλπ. 
21 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσθέτουν επιπλέον όρους, πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη υποσημείωση, ώστε να 
διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν 

τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 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). 
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Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

  ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). 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 φoρείς 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 παρατείνουν 

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, 

παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 

74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
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εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 

εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με 

νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με 

τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, 

παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες
22

.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια,  

 την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και 

στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

                                                 
22 Δημοσιεύεται στο νομαρχιακό  και τοπικό  τύπο βάσει του   άρθρου 3Ν.3548/07 και σε (2) οικονομικές 

εφημερίδες 
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Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα …. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων  μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», σε ημερομηνία 

και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο ) φακέλων των τεχνικών προσφορών , οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίστηκαν .Ομοίως , μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

,οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν , θα έχουν  ηλεκτρονική  

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

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 η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και 

ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις διατάξεις του Βιβλίου 

ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών
23

 από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της 

μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με 

την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων     ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία
24

. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοσποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά 

αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο 

Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης 

λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

                                                 
23 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). 

24 Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
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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 

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 : 
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 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) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας
25

  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας  του προσφέροντος 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο 

δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε 

έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων 

που συμμετέχει, του υπό ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της 

ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 

του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 

αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής 

διάταξης κλπ). 

 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας
26

. Ελάχιστη προϋπόθεση  

τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη 

προκηρυσσόμενη, προμήθειες
27

, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς.  Αντίστοιχο έργο 

ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο 

προϋπολογισμό. Εάν η προμήθεια
28

  υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 

υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό 

Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως 

                                                 
25Τα  Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας του υποψηφίου ζητούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 

26 Τα  Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον 

δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 

27 (Η) υπηρεσίες 

28 (Η) η υπηρεσία  
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εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι 

η σχετική Σύμβαση Έργου. 

(8.) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
29

 

,καθώς και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 (9) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια ικανότητα του ( 

τεχνική /οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο 

χρόνο υλοποίησης της προμήθειας 
30

 

(10) 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 που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

( δάνεια ικανότητα ), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 

υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται 

στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα 

της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας  διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

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 (παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16). 

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, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον 

                                                 
29 συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ( εφόσον απαιτείται από τη φύση της προμήθειας  

/υπηρεσίας  

 

30 Η της υπηρεσίας  
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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. .(παρ 3 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, 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 .(παρ 4 άρθρου  103 

Ν.4412/16 ). 

 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου»  και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,  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.(παρ 5 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ). 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 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16 ).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.(παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16 ). 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

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. Για 
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κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. 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 μέσω ΕΣΗΔΗΣ . 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

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 των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.». ( άρθρο 105 παρ 3 )  

 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

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. ( άρθρο 105 παρ 4 )  

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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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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» ( άρθρο 105 παρ 5 )  

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 

 Η σύμβαση και η ασφάλιση των οχημάτων θα έχει ισχύ από την 01/09/2018 και μέχρι και τις 

01/09/2019. Τα ασφάλιστρα θα εκδοθούν για δύο περιόδους: α) από 01/09/2018 έως 31/12/2018 και 

β) από 01/01/2019 έως 01/09/2019. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Εγγυήσεις 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/16).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών). 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. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

 αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' 

αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 

την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ 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. 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. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 

η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
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- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, 

η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα 

της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

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, 
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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 22
ο
: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

26
η
 Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε 

συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να 

ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι 

προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για 

προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται 

στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση 

που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

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 της επιτροπής : 

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, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
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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). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 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. 

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 δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. 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 Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

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. 
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. ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει συνολικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν 

ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει 

για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα 

Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική 

απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των 

ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .Η αμοιβή του 

Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της 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..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25
Ο
 :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ του Δήμου  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 26
Ο
 :Λοιπές διατάξεις 

 

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.  
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2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

                                             ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1’ 

 

                                                           

            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
31

  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: Δήμος Ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 85100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018-2019.  CPV: 66510000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες ασφάλισης. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : όχι 

- 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 

                                                 
31 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
i 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
ii
; 

 

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
iii
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
iv
; 

[] 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. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
v
  

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. 
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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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vi
 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

 δωροδοκία
viii,ix

· 

 απάτη
x
· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xi·

 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xii

· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 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): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xix

: [……] 
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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
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxi

 

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):
 xxii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiii

; 

[] 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
xxiv

 

: 

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
xxv 

 

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
xxvi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxvii

, 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
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxix

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

[] Ναι [] Όχι 



89  

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxx

; 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): 

[……][……][……] 
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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 
xxxi

: 

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):  

[……][……][……] 
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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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxii

, 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
xxxiii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxiv

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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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): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΣ 12ΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ 2018-19 

Α/Α 

Είδος 

Οχήματος 

ή Μ.Ε. 

Αριθμός 

Κυκλοφορί

ας 

Οχήματος 

ή Μ.Ε. 

Εργ. Κατ. 

Οχήμ. - Δικ.  

Τύπος 

Οχήμ. - Δικ. 

Α Έτος 

Κυκλ. 

Οχήμ. 

- Δικ. 

Αρ. Πλ. Οχήμ. - 

Δικ. 

Πρα

γμ 

Ισχύ

ς  

Οχή

μ. - 

Δικ. 

(Hp) 

Φο

ρ. 

Ισχ

ύς 

Οχ

ήμ. 

- 

Δικ

. 

(Hp

) 

Κυβισ

μός 

Οχήμ. 

- Δικ. 

ΕΝ

ΔΕΙ

Κ. 

  

ΤΙ

ΜΗ  

1 Φορτηγό ΚΗΗ 3447 NISSAN 
UVL2LJYF

24NQ2 

28-05-

2009. 

VWASHTF2481050

081. 
  16 2.488 173 

2 Φορτηγό ΚΗΗ 3448 NISSAN 
UVL2LJYF

24NQ3 

20-05-

2009. 

VWASHTF2481058

959. 
  16 2.488 173 

3 Λεωφορείο ΚΗΗ 3449 MERCEDES 315CDI 
28-05-

2009. 

WDB9066331S3522

53. 
    2.148 466 

4 
Επιβατικό-

(Jeep) 
ΚΗΗ 4714 MITSUBISHI 

OUTLAND

ER CB 821 

28-05-

2009. 

JMDXJCW8W9F50

1944. 
  14 1.968 122 

5 

Βυτίο 

μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού 

ΚΗΥ 1203 VOLVO   1997.     33   224 

6 Φορτηγό ΚΗΥ 1231 VOLVO FL 615 
03-09-

1999. 

YV2E4CA0XB2192

36. 
  33 2.148 224 

7 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1256 VOLVO FLH4X2R 

03-01-

2001. 

YV2E4CBA1YB26

8417. 
  33   275 

8 Φορτηγό ΚΗΥ 1291 MITSUBISHI L200 
25-07-

2002. 

MMBONK7402D00

6037. 
  17   173 

9 Φορτηγό ΚΗΥ 1292 MITSUBISHI L200 
25-07-

2002. 

MMBONK7402D00

6039. 
  17   173 

10 Φορτηγό ΚΗΥ 1293 MITSUBISHI L200 
25-07-

2002. 

MMBONK7402D00

6040. 
  17   173 

11 Λεωφορείο ΚΗΥ 1294 
SFAKIANAKI

S 
SS 500/50L 

09-08-

2002. 

XG9550L02E3B012

19. 
  41   501 

12 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 108309 NISSAN 

CABSTAR 

35.13 

21-01-

2009. 

VWASHTF2481057

590. 
130     138 

13 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17809 KOMATSU WB93R-2 

20-07-

2000. 
EKI93F21537. 97     138 

14 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 17810 KOMATSU GD521A-1E 

20-07-

2000. 
12064. 140     138 

15 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 17825 CASE 1845C 2000. JAFO253313. 52     115 

16 Φορτωτής ΜΕ 17826 
INTERNATIO

NAL 
530C 

22-09-

2000. 
3470549D002350. 175     138 

17 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38080 CASE 580SK 

14-06-

1996. 
JJHOO46828. 80     138 

18 Τρακτέρ ΑΜ 52126 
DEERZCUMP

ANY 

JOHNDEER 

3520(268) 
2008. LV2520E486157. 

25,9

8 
    94 

19 Φορτηγό ΚΗΗ 4718 MERCEDES 2626K 
08-08-

1997. 

WDB395342143504

72. 
  76 12.675 302 

20 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 4722 NISSAN 

TK3 

NCH1LCHT

KOFQ4 

30-09-

2010. 

VWANHTTKO850

53320. 
  27 4.462 256 

21 Επιβατικό ΚΗΗ 4736 RENAULT  TRAFIC 2006. 
VA1JLBAB66Y126

677 
  14 1.998 154 
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22 

Φορτηγό-

Δορυφορικ

ό 

ΚΗΙ 9143 PIAGGIO 
PORTER 

S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS85000005755

85. 
  9   123 

23 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1061 MERCEDES 1314/42 1991. 

WDB675033155329

25. 
  36   275 

24 Φορτηγό ΚΗΥ 1062 MAZDA E3000 1978. TA3HI 501358.   18 1.770 173 

25 Φορτηγό ΚΗΥ 1224 MAZDA B 2600 
14-05-

1999. 

JMZUF8UE200719

681. 
  17   173 

26 Λεωφορείο ΚΗΥ 1230 FIAT  
IVECO - 

CO 100E 

23-07-

1999. 

ZCFA1ADOOO227

8867. 
  35   501 

27 Φορτηγό ΚΗΥ 1283 MITSUBISHI 
CANTER - 

FE64 

12-12-

2001. 

TYBFE649E6DR01

112. 
23     210 

28 
Επιβατικό-

(Jeep) 
ΚΗΥ 1284 LADA NIVA 

11-12-

2001. 

XTA212140216056

44 
12   1.690 129 

29 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1335 FIAT 

DOBLO 

CARGO 

03-11-

2004. 

ZFA2230000527896

9. 
  13   275 

30 Επιβατικό ΚΗΥ 1338 FIAT  DOBLO 
19-05-

2005. 

ZFA2230000524888

1. 
  11 1.596 129 

31 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 100650 PIAGGIO 

PORTER B 

(4x2) 

20-11-

2007. 

ZAP8500000568619

. 
      125 

32 Σάρωθρο ΜΕ 101701 

ALFREDKAR

CHERGMBH 

CO 

ICC1D 
21-11-

2007. 
23144. 16,7     83 

33 Φορτωτής ΜΕ 117661 
CATTERPILA

R 
950 M 

26-04-

2010. 

CAZO9504LNIA02

688. 
199     138 

34 
Μπετονιέρ

α  
ΜΕ 120284 

METALGALA

NTE 

A1700/CAR

MIX ONE 

24-10-

2012. 
CXONEA76491. 38     106 

35 
Πυροσβεστ

ικό 
ΜΕ 17815 MAZDA UN8D32 

07-08-

2000. 

JMZUN8D320W12

0771. 
78     302 

36 
Πλυντήριο 

Κάδων 
ΜΕ 17946 MERCEDES 1722 

01-08-

2002. 

WDB652038157389

33. 
217     138 

37 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 46754 JCB 3CX-4X4 

22-03-

1999. 
3CX-4/409929. 85     138 

38 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 46756 KOMATSU GD521A-1E 

14-05-

1999. 
G52A-12143. 140     138 

39 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 73558 

FIAT - 

HITACHI 

FB110/2/-

4PS 

23-04-

2003. 

FB110/2-

4PS031034110. 
106     138 

40 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 93690 
NEW 

HOLLAND 
LS 170 

23-07-

2007. 

LMULS170N6M43

8131. 
50     115 

41 Επιβατικό ΚΗΗ 3708 FIAT MULTIPLA 
28-03-

2002. 

ZFA8600002160293

. 
  11 1.596 129 

42 Λεωφορείο ΚΗΗ 3405 FORD   
31-07-

2008. 

WFODXXTTFD8C

10579 
16   2.402 466 

43 Φορτηγό ΚΗΗ 3407 PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS85000005785

57. 
  9 1.296 123 

44 Φορτηγό ΚΗΗ 3408 PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS85000005782

44. 
  9 1.296 123 

45 Φορτηγό ΚΗΗ 3435 MAN TGL 12240 
09-04-

2009. 

WMAN04ZZ29Y22

9344. 
  41 6.871 247 

46 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3440 MAN TGM15280 

04-05-

2009. 

WMAN16ZZ28Y20

7156. 
  42 6.871 302 

47 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3441 MAN TGM18280 

24-04-

2009. 

WMAN18ZZ79Y22

9327. 
  42 6.871 302 

48 Επιβατικό ΚΗΗ 4700 FORD 

FUSION 

FXJA1 

5BEEKK 

14-07-

2009. 

WFOUXXGAJU8C

36123. 
  10 1.388 122 

49 Λεωφορείο ΚΗΙ 3979 
TEMSA 

SANAYI 
SAFARI 

30-04-

2007. 

NLTTB162J010506

11. 
  72   501 

50 

Φορτηγό-

Δορυφορικ

ό 

ΚΗΙ 9142 PIAGGIO S85E 2008. 
ZAPS85000005755

75. 
  9   123 

51 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1097  MERCEDES   

03-11-

2000. 

WDB621107155152

85. 
  66   335 
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52 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1147 MERCEDES   

09-05-

1994. 

WDB6561091K032

678. 
  57   335 

53 
Γερανοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1182 NISSAN   

03-11-

2000. 

VWAM1336KTA38

5814 
36     327 

54 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1235 MERCEDES 1523 

13-12-

1999. 

WDB9700731K425

015. 
  38   275 

55 
Επιβατικό-

(Jeep) 
ΚΗΥ 1257 SUZUKI VITARA 

04-01-

2001. 

VSEETVO1VNA21

1969. 
  11 1.590 129 

56 Φορτηγό ΚΗΥ 1289 MITSUBISHI CANTER 
25-06-

2002. 

TYBFE544E4DS06

046. 
  18   173 

57 Επιβατικό ΚΗΥ 1314 HYUNDAI  MATRIX 
04-02-

2004. 

KMHPM81CP3U08

2756. 
  11 1.599 129 

58 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 101721 MUSTAG 2076 2008. 
MMCO2076J00004

879. 
80     138 

59 
Πλυντήριο 

Κάδων 
ΜΕ 107219 IVECO ML 150E25 2008. 

ZCFA1LJ03025298

91. 
252     138 

60 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 117664 NISSAN F24.25.45 2009. 

VWASHIFT249210

4313. 
130     138 

61 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17881 KOMATSU WB93R-2 1999. FKT936F21254 97     138 

62 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38015 JCB 3CX4T 1991. 3CX-4/403931 85     138 

63 Σάρωθρο ΜΕ 38081 RAVO 5000STH 1993. 504679305015 121     138 

64 Δίκυκλο ΤΒΝ 9467 PEUGEOT ELYSEO 50 1999. 0012128.     50 41 

65 Δίκυκλο ΤΟΜ 2067 PIAGGIO LIBERTY 
18-12-

2002. 
2820000017280.     50 41 

66 Φορτηγό ΚΗΗ 3445 FIAT -IVECO 
IVECO - 

33LK8CA64 

23-09-

2009. 

ZCFC65D00057783

21. 
  18 2.998 173 

67 Φορτηγό ΚΗΗ 3446 FIAT -IVECO 
IVECO - 

33LK8CA65 

14-09-

2009. 

ZCFC65D00057783

18. 
  18 2.998 173 

68 Επιβατικό ΚΗΙ 3965 OPEL ASTRA 
16-03-

2006. 

WOLOAHL486804

6750. 
  10 1.364 122 

69 
Επιβατικό-

(Jeep) 
ΚΗΙ 3966 MITSUBISHI PAJERO 

29-05-

2006. 

JMBONK9406J001

196. 
  17 2.477 173 

70 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1101 SCANIA 

P93ML4Χ2

2 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z01188

040. 
  51   302 

71 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1102 SCANIA 

P93ML4Χ2

2 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z01188

012. 
  51   302 

72 
Γερανοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1131 NISSAN L80 

24-01-

1994. 

VSKL8014SNB353

753. 
      446 

73 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1241 MERCEDES 1523 

08-03-

2000. 

WDB9700731K416

394. 
  38   258 

74 Φορτηγό ΚΗΥ 1242 FIAT -IVECO 

IVECO - 

MP 190E 

30W 

08-03-

2000. 

WJMB1VMT00C06

308. 
  57   270 

75 Φορτηγό ΚΗΥ 1271 MITSUBISHI L200 
14-06-

2001. 

MMBCNK740D043

747. 
  17   173 

76 Φορτηγό ΚΗΥ 1272 MITSUBISHI L200 
14-06-

2001. 

MMBONK7401D04

3528. 
  17   173 

77 Λεωφορείο ΚΗΥ 1302 VOLVO 
B7R 4Χ2 

310/99 204 

26-03-

2003. 

YV3R6H1162A003

964 
  44   501 

78 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1323 VOLVO FL E4Χ2R 

05-05-

2004. 

YV2E4CCA13B351

482. 
  33   275 

79 
Πυροσβεστ

ικό 
ΚΗΥ 1339 MITSUBISHI L200 

30-05-

2005. 

MMBCNK740YD0

37611. 
  17   173 

80 Σάρωθρο ΜΕ 17923 DULEVO 5000 
09-04-

2002. 
5000A00216. 110     138 

81 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 27462 CASE 580K 

19-11-

1990. 
JJH0009099. 86     138 

82 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 78458 CASE 70 XT 
17-05-

2004. 
JAF0387323. 83     138 
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83 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι  

ΜΕ 93700 
CATTERPILA

R 
246 B 

28-08-

2008. 

CATO246BCCPAT

O4947. 
80     138 

84 Δίκυκλο ΡΚΕ 0119 YAMAHA TW125 
25-01-

2001. 

JYADE0110000347

9. 
  2 125 64 

85 Δίκυκλο ΡΚΕ 0168 YAMAHA TW125 
22-02-

2001. 

JYADEO1100PKE1

680021974. 
  2 125 64 

86 Δίκυκλο ΡΚΜ 0793 SUZUKI DL 650 
07-09-

2005. 

JS1B111110012032

7. 
  8 645 93 

87 Φορτηγό ΡΟΑ 6402 MITSUBISHI CANTER 
26-02-

1988. 
FE444EOK505337.   20   173 

88 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΡΟΑ 6720 MERCEDES 814/37 
05-04-

1988. 

WDB674012153444

17. 
  36   224 

89 Φορτηγό ΡΟΒ 2151 LAND ROVER 90 
09-03-

1990. 

SANDVAD8FA-

403347. 
  16   173 

90 Φορτηγό ΡΟΒ 4621 MITSUBISHI L200 
22-02-

1991. 

JMBONKIIOLP000

714. 
  11   158 

91 Φορτηγό ΡΟΒ 4622 MITSUBISHI L200 
22-02-

1991. 

JMBONK110LP000

719. 
  11   158 

92 Δίκυκλο ΤΒΝ 9507 SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
101169.     50 41 

93 Δίκυκλο ΤΒΝ 9508 SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
102590.     50 41 

94 Δίκυκλο ΤΟΜ 4732 KΥMCO S6 2004. 6001041600103.     50 41 

95 Δίκυκλο ΤΟΜ 5585 
ZONGSHEN 

INDUSTRIAL 
ZS 5003 2005. 45159574.     50 41 

96 Δίκυκλο ΤΡ 1598 HONDA ΜΤ 50 
12-09-

1984. 
5007871.     50 41 

97 Δίκυκλο ΤΡ 4018 HONDA 
HONDA 

MT 50 

09-06-

1986. 
5109748.     50 41 

98 Δίκυκλο ΤΡ 9549 SUZUKI  TS  50 
14-07-

1989. 
126365.     50 41 

99 Δίκυκλο ΤΥ 4917 HONDA Μ-Τ-50 
04-06-

1992. 
5117693.     50 41 

100 Επιβατικό ΖΚΚ 6522 FIAT PUNTO 
30-07-

2002. 

ZFA1880000047943

5. 
  9 1.242 122 

101 
Γερανοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3412 VOLVO FL 

18-09-

2008. 

YV2TBMOA88B52

2758. 
  43   359 

102 Φορτηγό ΚΗΗ 3436 PIAGGIO LP-TRME 
17-03-

2009. 

ZAP8500000580707

. 
  9 1.296 123 

103 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3443 MERCEDES 1829K 

11-05-

2009. 

WDB9525031L427

093. 
  38 6.374 275 

104 Φορτηγό ΚΗΗ 4709 MITSUBISHI L200 
16-11-

2009. 

MMBENKB407D17

5925. 
  17 2.477 173 

105 Φορτηγό ΚΗΙ 3975 MITSUBISHI TD 006 
19-12-

2006. 

TYBFE74BD4DT11

677. 
  18   173 

106 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΚΗΥ 1053 MERCEDES 814 
31-03-

1992. 

WDB674042155865

51. 
  36   275 

107 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΚΗΥ 1103 MERCEDES   
27-05-

2005. 

WDB621107154444

77. 
  66   335 

108 Φορτηγό ΚΗΥ 1174 MITSUBISHI L200 
20-02-

1996. 

JMBCNK340TP000

127. 
  17   173 

109 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1236 

DAIMLER 

CHRYSLER 
CO2 

23-12-

2002. 

WDB9520031K439

985. 
  72   335 

110 Φορτηγό ΚΗΥ 1237 MITSUBISHI L200 2000. 
ΜΜΒΟΝΚ740ΧD0

30031. 
  17   173 

111 Φορτηγό ΚΗΥ 1238 MITSUBISHI L200 
17-01-

2000. 

MMBONK740XDO

16363. 
  17   173 

112 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1244 

VOLKSWAGE

N 

TRANSPO

RT 

20-03-

2000. 

WV1ZZZ70ZYHO6

5249. 
  17 2.461 173 

113 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1245 

VOLKSWAGE

N 

TRANSPO

RT 

20-03-

2000. 

WVIZZZ70ZYHO6

5591. 
  17 2.461 173 
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114 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1274 MITSUBISHI L300 

04-12-

2001. 

JMBJNP15VYA000

693. 
  17   173 

115 Επιβατικό ΚΗΥ 1295 HYUNDAI  MATRIX 
30-10-

2002. 

KMHPM81CP2U06

8355. 
  11 1.599 129 

116 Φορτηγό ΚΗΥ 1299 MITSUBISHI CANTER 
20-01-

2003. 

TYBFE544E4DS10

735. 
  18   173 

117 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΚΗΥ 1300 MAN 18285 
20-01-

2003. 

WMAL87ZZZ2Y09

6602. 
  41   302 

118 Φορτηγό ΚΗΥ 1301 MITSUBISHI CANTER 
30-01-

2003. 

TYBFE544E4DS06

477. 
  18   173 

119 Φορτηγό ΚΗΥ 1305 MITSUBISHI L200 
28-07-

2003. 

MMBONK7403DO

44788. 
  17   173 

120 Φορτηγό ΚΗΥ 1306 MITSUBISHI L200 
28-07-

2003. 

MMBONK7403D02

1280. 
  17   173 

121 Επιβατικό ΚΗΥ 1312 FIAT  PUNTO 
25-11-

2003. 

ZFA1880000061116

5. 
  9 1.242 122 

122 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 100626 
CATTERPILA

R 
246B 

29-08-

2007. 

CATO246BCPATO

5131. 
80     138 

123 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 101716 JCB 3CXCSM4T 

03-03-

2008. 

SLP3CXCSC71330

034. 
101     138 

124 
Πυροσβεστ

ικό 
ΜΕ 111171 ISUZU TF 

13-03-

2009. 

 

MPATFS86HΒ5431

0. 

136     138 

125 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 111172 JCB 

4CXL 4WS 

- SM 

13-03-

2009. 

JCB4CXCSME8134

7754. 
101     138 

126 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17948 JCB 

4CX-4WS-

SM 

20-08-

2002. 
0499706. 91     138 

127 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38016 JCB 3 C X 41 

04-10-

1993. 
3CX4/407678, 85     138 

128 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 87488 HBM SHM4N 

29-03-

2006. 
3200210505. 136     138 

129 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 87489 JCB 3 C X 4T 

29-03-

2006. 
3CX 4/406618. 85     138 

130 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 87490 NISSAN ATLEON 

23-03-

2006. 

VWANBFTKOY15

10166. 
110     138 

131 
Οδοστρωτή

ρας   
ΜΕ 93655 BOMAG 

BW90 AD-

2. 
2006. 101460520140 16     139 

132 
Οδοστρωτή

ρας   
ΜΕ 93656 BOMAG 

BW-213 

DH-36. 
2006. 101580220118 125     138 

133 Σάρωθρο ΜΕ 93672 MERCEDES 1417 CAK 
06-05-

2007. 

WDB616315254563

34. 
170     138 

134 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 93682 CASE 

580 K 

TURBO 

18-06-

2007. 
JJHOO522084 80     138 

135 Δίκυκλο ΡΚΒ 0772 PIAGGIO 
RUNNER 

FX 125 

18-09-

2000. 

ZAPM07000030112

52 
9   125 64 

136 Λεωφορείο ΡΟΖ 2893 MERCEDES 61302P 
12-12-

1996. 

XH961302PR2B210

30. 
  27   501 

137 Φορτηγό ΡΟΗ 7634 MITSUBISHI SITIPOL 
17-07-

2000. 

MMBCNK740YD0

450406. 
  17 2.477 173 

138 
Επιβατικό-

(Jeep) 
ΡΟΗ 8376 SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

14-09-

2000. 

JSAFTD32VOO121

962. 
  14 1.998 122 

139 Επιβατικό ΡΟΚ 8442 DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B711

914. 
  9 1.349 122 

140 Επιβατικό ΡΟΚ 8443 DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B711

915. 
  9 1.349 122 

141 Λεωφορείο ΡΟΜ 2984 MERCEDES   
28-03-

2003. 

WDB6703661N010

219. 
  24   466 

142 Λεωφορείο ΡΟΜ 8124 
DAIMLER 

CHRYSLER 
313 CDI 

11-11-

2004. 

WDB9036721R683

260 
  15   513 

143 Επιβατικό ΡΟΝ 4759 FIAT IDEA 
19-01-

2006. 

ZFA3500000010534

7. 
  10 1.368 122 

144 Επιβατικό ΡΟΡ 2149 NISSAN 
NISSAN 

NOTE 

08-03-

2007. 

SJNFAAE11U1100

412. 
10   1.386 122 
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145 

Ελκυστήρα

ς + 

επικαθυμεν

ο  

ΡΟΤ 3784 MERCEDES   
17-02-

2000. 

WDB9540321K212

129. 
  72   458 

146 Δίκυκλο ΤΒΝ 0515 PIAGGIO SFERA 
18-08-

1994. 
171111.     50 41 

147 Δίκυκλο ΤΒΝ 9272 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
3459.     50 41 

148 Δίκυκλο ΤΒΝ 9273 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
6923.     50 41 

149 Δίκυκλο ΤΒΝ 9274 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
7145.       41 

150 Δίκυκλο ΤΟΜ 737 PIAGGIO RUNNER 
07-09-

2000. 
1400003065930.     50 41 

151 Επιβατικό ΚΗΗ 3415 HYUNDAI  
ATOS 

PRIME 

07-06-

2002. 

KMHAG51GP2U25

9489. 
  7 999 101 

152 Επιβατικό ΚΗΗ 3419 FIAT  

PUNTO - 

BXA1A 

01AB 

19-01-

2005. 

ZFA1880000075463

1. 
  9 1.242 122 

153 Φορτηγό ΚΗΙ 3976 MITSUBISHI F 038 
27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU0

1046. 
18     173 

154 Φορτηγό ΚΗΙ 3977 MITSUBISHI F 038 
27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU0

1045. 
  18   173 

155 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΙ 3978 

DAIMLER 

CHRYSLER 
1318 

04-04-

2007. 

WDM9700651L164

329. 
25     256 

156 Φορτηγό ΚΗΙ 9145 PIAGGIO S85 E001 
01-02-

2008. 

ZAPS85000005755

79. 
  9   123 

157 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1058 MERCEDES 1314 Κ /13 

26-10-

1992. 

WDB675046159381

27. 
  36   275 

158 Φορτηγό ΚΗΥ 1075 MITSUBISHI FE444EXL5 
04-10-

1991. 

JMBFE444EOKA53

691. 
  20   173 

159 
Πυροσβεστ

ικό 
ΚΗΥ 1177 STEYR 16S26 

28-06-

1996. 

VAN1626YY61YY

2087 
  46   247 

160 Λεωφορείο ΚΗΥ 1209 FORD   
TRANSIT 

BUS 130124 

28-03-

1998. 

WFDEXXGBVEV

K12486. 
  17   466 

161 Φορτηγό ΚΗΥ 1267 MITSUBISHI L200 
09-05-

2001. 

MMBONK7401D03

7673. 
  17   173 

162 Φορτηγό ΚΗΥ 1268 MITSUBISHI L200 
09-05-

2001. 

MMB0NK7401D03

7674. 
  17   173 

163 Φορτηγό ΚΗΥ 1286 MITSUBISHI L200 
26-02-

2002. 

MMBONK7401D06

7785. 
  17   173 

164 Φορτηγό ΚΗΥ 1287 MITSUBISHI L200 
26-02-

2002. 

ΜΜΒ0ΝΚ7401D06

7784. 
  17   173 

165 Φορτηγό ΚΗΥ 1288 VOLVO FL E4χ2R 
09-04-

2002. 

YV2E4CCA51B288

352. 
  33   224 

166 Λεωφορείο ΚΗΥ 1296 MAN SS500/50L 
05-11-

2002. 

XG9550L02E3B012

20. 
  41   501 

167 
Πυροσβεστ

ικό 
ΚΗΥ 1325 MITSUBISHI L200 

17-06-

2004. 

MMBCNK7403D06

8856. 
  17   173 

168 Φορτηγό ΚΗΥ 1347 ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E67100

016. 
  18   173 

169 Φορτηγό ΚΗΥ 1348 ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E67100

015. 
  18   173 

170 Φορτηγό ΚΗΥ 1349 ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E67100

014. 
  18   173 

171 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 116779 
NEW 

HOLLAND 
L170 

31-12-

2009. 

LMUOL170N7M68

878. 
53     115 

172 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17841 KOMATSU WB93R-2 

20-11-

2000. 
93F21250 97     138 

173 Σάρωθρο ΜΕ 17892 DULEVO 

2004V-

200QUATT

RO 

26-09-

2001. 
2004V00133 62     125 

174 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 83773 NISSAN TL110-35 2003. 

VWASBFTLD3217

5906. 
120     138 
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175 Δίκυκλο ΡΚΥ 0112 PIAGGIO Μ44 
09-08-

2007. 

ZAPM44400000077

91 
  2 151 69 

176 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΡΟΕ 5291 FIAT  FIORINO 

04-02-

1994. 

ZFA1460000827579

3. 
  10   123 

177 Επιβατικό ΡΟΜ 9642 NISSAN MICRA 
18-03-

2003. 

SJNFBAK12U1319

504. 
9   1.240 122 

178 Φορτηγό ΚΗΗ 3409 PIAGGIO 
PORTER 

1300 

08-08-

2008. 

ZAPS85000005768

04 
  9   123 

179 Φορτηγό ΚΗΗ 3442 NISSAN D22 
30-04-

2009. 

JN1APGD22U0075

519. 
  16 2.488 173 

180 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 4710 PIAGGIO 

585LVZBR

ME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V00000552

408. 
  9 1.296 123 

181 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 4711 PIAGGIO 

S85LV-

ZEBRME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V00005530

03. 
  9 1.296 123 

182 Φορτηγό ΚΗΥ 1054 MITSUBISHI 
FE444EXU

S 

12-06-

1992. 

JMBFE444EOKA61

478. 
  20   173 

183 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1128 MERCEDES 1314/31 

06-12-

1993. 

WDB675046159690

3. 
  36   275 

184 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΚΗΥ 1185 MERCEDES 1314K 
19-09-

1996. 

WDB6750461K185

739. 
  36   275 

185 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1250 MAN 15 224 

07-07-

2000. 

WMAL82ZZZYY0

62568. 
  41   302 

186 Φορτηγό ΚΗΥ 1254 MITSUBISHI L200 
24-10-

2000. 

MMBCNK74OYD0

48687. 
  17   173 

187 Φορτηγό ΚΗΥ 1269 MITSUBISHI L200 
15-05-

2001. 

MMBCNK740YD0

37613. 
  17   173 

188 Λεωφορείο ΚΗΥ 1277 FIAT IVECO 
10-09-

2001. 

ZCF0458010529073

1. 
  18   466 

189 
Γερανοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1282 VOLVO FL612 

14-12-

2001. 

YV2E4C3A3XB226

554. 
  33   327 

190 

Βυτίο 

μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού  

ΚΗΥ 1285 FIAT IVECO 
20-02-

2002. 

ZCFA1TM0102369

639. 
  35   224 

191 Επιβατικό ΚΗΥ 1297 HYUNDAI  MATRIX 
07-11-

2002. 

KMHPM81CP2U06

8364. 
  11 1.599 129 

192 Φορτηγό ΚΗΥ 1341 MITSUBISHI L200 
12-07-

2005. 

MMBJNK7404D03

4368. 
  17   173 

193 Φορτηγό ΚΗΥ 1342 MITSUBISHI L200 
12-07-

2005. 

MMB0NK6405D03

5262. 
  17   173 

194 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 116778 
NEW 

HOLLAND 
L175 

31-12-

2009. 

LMUOL175N7M45

3518. 
57     125 

195 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17847 KOMATSU WR93R-2 

05-12-

2000. 
FKI93F21183. 97     138 

196 Δίκυκλο ΤΟΜ 5340 PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016417.     50 41 

197 Δίκυκλο ΤΟΜ 5341 PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016410.     50 41 

198 Τρακτέρ ΑΜ 52132 
CNH ITALIA 

S.P.A 

New 

Holland T 

3040 

CHJZN/AA 

2008. HJZL 35568 . 
52/2

6 
    114 

199 Φορτηγό ΚΗΗ 3438 IVECO IL5 
26-03-

2009. 

ZCFA1VM1302539

332. 
  35 5.880 327 

200 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3439 MERCEDES   

27-05-

2009. 

WDB9525031L365

483, 
  38 6.374 275 

201 Φορτηγό ΚΗΗ 4707 SCANIA 124G-420 
31-12-

2010. 

ΑΟ 

72323.(XLEP8X400

04449744) 

426 94 15.607 302 

202 
Επιβατικό-

Κλούβα 
ΚΗΙ 3969 RENAULT PARTNER 

20-07-

2006. 

VF35FDJYE601036

23. 
  13 1.905 122 

203 

Φορτηγό-

Δορυφορικ

ό 

ΚΗΙ 9144 PIAGGIO S85E 
01-02-

2008. 

ZAPS85000005755

88, 
  9   123 
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204 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΚΗΥ 1141 MERCEDES 1314/42 1986. 
WDB675033152396

20. 
  34 5.958 275 

205 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1199 NISSAN ECO-T,160, 

08-12-

2003. 

VWAM1316KSA38

2372. 
  36   275 

206 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1205 MERCEDES   

05-11-

1997. 

WD8676341K24533

5, 
  25 4.249 256 

207 Φορτηγό ΚΗΥ 1275 MITSUBISHI L200 
13-08-

2001. 

MMBCNK7401D04

8878. 
  17   173 

208 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1307 FIAT 

DOBLO 

CARGO 

25-08-

2003. 

ZFA2230000520833

3. 
  11   158 

209 Φορτηγό ΚΗΥ 1308 NISSAN PICK UP 
28-08-

2003. 

JNIAPGD22U00551

14. 
  16   173 

210 Επιβατικό ΚΗΥ 1313 NISSAN 
TERANNO 

ΙΙ 

05-01-

2004. 

VSKTVUR20U054

4199. 
  19 2.664 154 

211 Φορτηγό ΚΗΥ 1337 MITSUBISHI L200 
14-01-

2005. 

MMBCNK7403D06

8855. 
  17 2.477 173 

212 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΚΥ 2728 SHM SHM4-81B 

16-01-

1991. 
        138 

213 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΚΥ 2730 

JCB ΒΙΑΜΑΞ 

ΑΒΕΑ 

3D-4-

TURBO 

16-01-

1991. 
333578       138 

214 Φορτηγό ΚΥ 6223 
STEYER 

ELBO ABE 

ELBO Ε180 

- 991200 

2-12-

1987. H 991665/1086/3 
      270 

215 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ  83759 CASE 70 XT 
26-04-

2005. 
JAF387342 83     138 

216 Φορτωτής ΜΕ 107224 JCB 4562 
20-10-

2008. 

JCB45620P8123939

0 
200     138 

217 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 73569 KOMATSU GD521A-1E 

07-07-

2003. 
93F21555. 97     138 

218 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 73570 KOMATSU GD521A-1E 

07-07-

2003. 
G52A-12104 140     138 

219 Τρίκυκλο ΡΚΤ 0985 HER CHE 
ATV-

280A(U) 

26-07-

2007. 

RFLCM25207A000

251. 
  3 249 69 

220 Λεωφορείο ΡΟΕ 6539 MERCEDES MB100DL 
30-06-

1994. 

VSA631332130948

96. 
  17   476 

221 Επιβατικό ΡΟΚ 7190 FIAT MULTIPLA 
28-03-

2002. 

ZFA1860000216068

2. 
  11 1.596 160 

222 Τρακτέρ ΑΜ 52005 
DEERZCUMP

ANY 

JOHNDEER 

3520(007) 
2005. LV3520E158359. 

36/1

8 
    102 

223 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 3413 FIAT BCMFB 2008. 

ZFA2500000146027

5. 
  16 2.287 173 

224 Φορτηγό ΚΗΗ 3420 PIAGGIO LR 2ME 2008. 
ZAPS95000000011

66. 
  9   123 

225 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3427 MITSUBISHI 

CANTER 

FE74 
2009. 

TYBEEZ4884DU16

898. 
  18 2.977 210 

226 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3428 MAN TGM18280 2009. 

WMAN08ZZX9Y2

26196. 
  42 6.871 302 

227 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3429 MAN TGM18280 2009. 

WMAN08ZZX9Y2

26211. 
  42 6.871 302 

228 

Φορτηγό-

Δορυφορικ

ό 

ΚΗΙ 9141 PIAGGIO S85E 2008. 
ZAPS85000005755

94. 
  9   123 

229 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1071 MERCEDES 1922K/38 1990. 

WDB621107155100

94. 
  66   335 

230 Φορτηγό ΚΗΥ 1077 FORD 
1600 PICK 

UP 
1993. SGHBNA30681.   11   158 

231 Φορτηγό ΚΗΥ 1144 ISUZU KAD51 1981. KAD517341821 14     158 

232 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1176 MERCEDES 2024K/38 1996. 

WDB6561091K180

893. 
  57   335 

233 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1186 MERCEDES 814 1996. 

WDB6740121K191

846. 
360     275 

234 Φορτηγό ΚΗΥ 1210 MITSUBISHI L200 1998. 
MMBYNK74JVDO

14417. 
  17   173 
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235 Λεωφορείο ΚΗΥ 1223 FORD  

WERKE 

TRANSIT 

BUS 

130207. 

1998. 
WFDEXXGBVEW

U39551. 
  17   466 

236 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1232 MERCEDES 1523 1999. 

WDB9700731K412

889. 
  38   275 

237 Φορτηγό ΚΗΥ 1247 IVECO 
MP190E30

W 
2000. 

WJMB1VMT00C06

3017. 
  57   270 

238 Φορτηγό ΚΗΥ 1248 MITSUBISHI L200 2000. 
MMBONK740XD0

23104. 
  17   173 

239 
Επιβατικό-

(Jeep) 
ΚΗΥ 1280 LADA NIVA 2001. 

XTA212140115867

09. 
  12 1.690 129 

240 Επιβατικό ΚΗΥ 1315 HYUNDAI  MATRIX 2004. 
KMHPM81CP3U09

2411. 
  11 1.599 129 

241 Φορτηγό ΚΥ 4345 NISSAN   1988. 
VSGL603461B3215

33. 
      210 

242 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 17820 CASE 1840 1999. JAF03010175. 53     115 

243 Σάρωθρο ΜΕ 17832 DULEVO 
204V-200 

QUATRO 
2000. 2004V0089.       125 

244 
Πυροσβεστ

ικό 
ΜΕ 17833 MAZDA UN8D32 2000. 

JHZ4N8D32OW123

781. 
78     138 

245 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17886 KOMATSU WB93R-2 1999. FKI93F21288. 97     138 

246 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 32470 JCB 3CX-4 92 3CX-41401202 75     125 

247 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38087 CASE 580SK 4x4 1995. JJHOO52215. 80     138 

248 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 46757 KOMATSU GD521A-1E 1998. G52A-12127. 140     138 

249 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 62746 MERCEDES 308D 1991. 

WDBG023181P124

783. 
80     138 

250 Επιβατικό ΡΟΗ 6218 FIAT SEICENTO 2000. 
ZFA1870000044363

5. 
  6 899 97 

251 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΡΟΜ 1842 FIAT 

DUCATO 

FURGO 
2002. 

ZFA2440000706092

0. 
  14   158 

252 Τρακτέρ  ΑΜ 50676 

LOMBARDINI 

ΑNTONIO 

CARRARO 

TIGRONE 

5000 
1990. 2303. 448     148 

253 
Προωθητή

ρας  Γαιών 
ΜΕ 132128 

KOMATSU D65EX-16 
  

KMT0D114A01080

166 69 
    125 

254 Τρακτέρ ΑΜ 51902 
NEW 

HOLLAND 
TN 55V 2001. 1230562.   50   114 

255 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3416 MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L323

583. 
72   11.946 335 

256 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3417 MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L323

584. 
72   11.946 335 

257 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3418 MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L323

585. 
  72 11.946 335 

258 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 4701 FIAT  DOBLO 

15-07-

2009. 

JFA2230000562473

9. 
  10   335 

259 Επιβατικό ΚΗΗ 4702 SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S004801

42. 
  9 1.328 123 

260 Επιβατικό ΚΗΗ 4703 SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S004801

81. 
  9 1.328 122 

261 

Γερανοφόρ

ο - 

Απορριμμα

τοφόρο 

ΚΗΗ 4706 MERCEDES 
ACTROS 

1832 
2009. 

WDB9300031L323

248. 
72     335 

262 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 
ΚΗΗ 4732 MERCEDES ATECO 

13/8/20

13 

WDB9700631L734

866. 
  38 6374. 224 

263 Φορτηγό ΚΗΗ 4733 IVECO 140E 
13/8/20

13 

ZCFA1JG04026026

32. 
  35 5880. 224 

264 Φορτηγό ΚΗΗ 4734 NISSAN NAVARA 
13/8/20

13 

VSKBVND40U045

1701. 
  16 2488. 173 
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265 Φορτηγό ΚΗΗ 4735 NISSAN NAVARA 
13/8/20

13 

VSKBVND40U045

3574. 
  16 2488. 173 

266 Φορτηγό ΚΗΗ 4738 ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 

11/9/20

14 

WMA39SZZXEM6

54040. 

394,

26. 
63 10.158 270 

267 Φορτηγό ΚΗΗ 4739 ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 

11/9/20

14 

WMA39SZZ5EM65

4205. 

394,

26. 
63 10.158 270 

268 Φορτηγό ΚΗΗ 4740 MERCEDES 904.6KA 2010. 
WDB9046121R679

814. 
  15 2.148 158 

269 Φορτηγό ΚΗΗ 4741 MERCEDES SPRINTER 2010. 
WDB9046121R665

613. 
  15 2.148 158 

270 

Γερανοφόρ

ο - 

Απορριμμα

τοφόρο 

ΚΗΗ 4742 MERCEDES 

ACTROS 

2536 - 

930.20 

2011. 
WDB9302041K870

105. 
72   11.946 335 

271 Φορτηγό ΚΗΗ 4743 PIAGGIO LP-TRME 2008. 
ZAPS85000005797

23. 
  9 1.296 123 

272 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 4748  MITSUBISHI CANTER 2004. 

TYBFE659E6DS23

230. 
  23 3.908 256 

273 Φορτηγό ΚΗΙ 1875 MITSUBISHI CANTER 2000. 
TYBFE649E6DR00

555. 
  23   210 

274 Επιβατικό ΚΗΙ 3964 FIAT MULTIPLA 2001. 
ZFA1860000211064

2. 
11   1.596 160 

275 Φορτηγό ΚΗΙ 3967 FIAT 220 017 2006. 
ZFA2200008625573

6. 
  13   158 

276 Φορτηγό ΚΗΥ 1109 MITSUBISHI L200 1993. 
JMBONK110LP000

408. 
  11   158 

277 Φορτηγό ΚΗΥ 1112 MITSUBISHI L200 
24-06-

1993. 

JMBONK110LP000

400. 
  11   158 

278 Φορτηγό ΚΗΥ 1113 MITSUBISHI L200 
24-06-

1994. 

JMBONK110LP000

403. 
  11   158 

279 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1116 SCANIA 

P93ML4x22

B 

23-07-

1993. 

YS2PM4x22011912

19. 
  51 51 302 

280 Λεωφορείο ΚΗΥ 1170 FORD   
08-12-

1995. 

SFAEXXBDVESD

O6390. 
  17   466 

281 Επιβατικό ΚΗΥ 1180 SCODA FELLICIA 
02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185283. 
  9 1.289 122 

282 Επιβατικό ΚΗΥ 1200 MITSUBISHI LANCER 1997. 
JMBLNCB4WSU50

8777. 
  11 1.597 129 

283 Επιβατικό ΚΗΥ 1201 MITSUBISHI LANCER 1997. 
JMBLNCB4WSU50

8761. 
  11 1.597 129 

284 Επιβατικό ΚΗΥ 1202 MITSUBISHI LANCER 1997. 
JMBLNCB4WSU50

8773. 
  11 1.597 129 

285 Φορτηγό ΚΗΥ 1206 IVECO 49-10.2 073 1998. 
ZCFC49701022198

59. 
  18 2.800 173 

286 Φορτηγό ΚΗΥ 1207 FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC49701022252

25. 
  18 2.800 173 

287 Φορτηγό ΚΗΥ 1208 FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC49701022141

36. 
  18 2.800 173 

288 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1211 RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA0007

474. 
  59   335 

289 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1212 RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA0003

243. 
  59   335 

290 Φορτηγό ΚΗΥ 1213 RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA0003

224. 
  59   270 

291 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1214 NISSAN ECO-T.200 1998. 

VWAM1526MVA4

01017. 
  36   275 

292 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1215 NISSAN ECO-T.200 1998. 

VWAM1526MVA4

01662. 
  36   275 

293 Φορτηγό ΚΗΥ 1216 RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA0003

242. 
  59   270 

294 Επιβατικό ΚΗΥ 1217 NISSAN MICRA 1998. 
SJNFAAK11U3010

734. 
  7 998 101 
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295 Φορτηγό ΚΗΥ 1258 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS85000004058

49. 
  10 1.371 123 

296 Φορτηγό ΚΗΥ 1259 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS85000004058

53. 
  10 1.371 123 

297 Φορτηγό ΚΗΥ 1260 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

ZAPS85000004058

66. 
  10 1.371 123 

298 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1262 NISSAN HNVF/1-97 

26-03-

2001. 

VJKDEVC23U0-

149085. 
  15   158 

299 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1263 NISSAN HNVF/1-97 2001. 

VSKDEVC23U014

9086. 
  15 2.977 158 

300 Φορτηγό ΚΗΥ 1265 MITSUBISHI CANTER 2001. 
TYBFE649E6DR00

986. 
  23 3.908 210 

301 Φορτηγό ΚΗΥ 1266 MITSUBISHI CANTER 2001. 
TYBFE649E6DR00

987. 
  23 3.908 210 

302 

Βυτίο 

μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού  

ΚΗΥ 1270 RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
2001. 

VF622AXBOA0002

797. 
  59   270 

303 Επιβατικό ΚΗΥ 1298 HYUNDAI  MATRIX 2002. 
KMHPM81CP2U06

8366. 
  11 1.599 129 

304 
Γερανοφόρ

ο  
ΚΗΥ 1303 MITSUBISHI CANTER 2003. 

TYBFE64906DS03

739. 
  23   304 

305 Επιβατικό ΚΗΥ 1343 FIAT DOBLO 2003. 
ZFA2230000519399

1. 
  9 1.242 122 

306 Επιβατικό ΚΗΥ 1344 HYUNDAI  
ATOS 

PRIME 
2003. 

KMHAG51GP3U31

6184. 
  7 999 101 

307 
Πλυντήριο 

Οδών 
ΜΕ 105242 PIAGGIO 

S85LP-

TRMCE 
2001 

ZAPS85000005525

80 
65     125 

308 
Πλυντήριο 

Κάδων 
ΜΕ 132129 FIAT  

IVECO - 

120E24 
2006. 

ZCFA1EJ02024906

94. 
136     138 

309 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 107205 NISSAN 

CABSTAR 

35.13 
2008. 

VWASHTF2481047

813. 
131     138 

310 

Διανομέας 

Θερμής 

Ασφάλτου 

ΜΕ 120278  IVECO   

ML140E22 

  ZCFA15G04025782

80 

      138 

311 
Αποξεστήρ

ας 
ΜΕ 120279 WIRTGEN   

8/6/201

2 
        138 

312 
Διαστρωτή

ρας   
ΜΕ 120280 

JOSEPH 

VOGELE AG 
  

8/6/201

2 
        125 

313 
Οδοστρωτή

ρας   
ΜΕ 120281 VOLVO DD38HF. 

8/6/201

2 

VCEOOD38HOH65

0032. 
      115 

314 Σάρωθρο ΜΕ 120294 MATHIEU 
AZURA ML 

200 

28/5/20

13 
30779. 82     138 

315 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 127305 LIOUGONG CLG777A 2014  

CLG777AΕΕΒΟΟ1

601 
99,6     138 

316 Φορτωτής ΜΕ 127323 HUNDAI HL757-9A 2014 
HHKHLMO4AE00

00142 

147 

HP 
    138 

317 

Συμπυκνωτ

ής 

Απορριμμά

των 

ΜΕ 127324 BOMAG 
BC 772 RB-

3 
2014 101570761005 

456 

HP 
    138 

318 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 132117 CASE 90ΧΤ   JAF0397866 45     115 

319 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 132118- CASE  90XT   JAF0397865       138 

320 
Γερανοφόρ

ο 
ΜΕ 73564 NISSAN TL110-45 1999. 

VWASBFTLOY1-

121262. 
106     138 

321 Σάρωθρο ΜΕ 87501  FIAT  
IVECO - 

140Ε18 
2005. 

ZCFA1JD02024657

67. 
182     138 

322 Δίκυκλο ΜΟΡ 0310 PIAGGIO 
LIBERTY 

125 

21-02-

2005. 

ZAPM38100000126

84. 
  2 124 64 

323 Δίκυκλο ΡΚΑ 0566 YAMAHA CRYPTON 
07-02-

2000. 

MH34ST001VK164

608. 
  1 102 64 
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324 Δίκυκλο ΡΚΒ 0726 HONDA 
XL650V 

TRANSAL 

19-09-

2000. 

ZDCRD10AOYF00

9836. 
  8 647 93 

325 Δίκυκλο ΡΚΙ 0107 PIAGGIO M22 
29-03-

2003. 

ZAPM22000010104

14. 
  2 124 64 

326 Τρίκυκλο ΡΚΝ 0343 PIAGGIO Τ1 076 
10-02-

2006. 

ZAP1000000028556

. 
  3   69 

327 Δίκυκλο ΡΚΥ 0505 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM28800010025

40. 
  3 244 69 

328 Δίκυκλο ΡΚΥ 0506 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM28800010025

43. 
  3 244 69 

329 Δίκυκλο ΡΚΥ 0507 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM28800010015

41. 
  3 244 69 

330 Φορτηγό ΡΟΑ 7931 MERCEDES 814K31 1988. 
WDB674042-

15383067. 
  36   224 

331 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 7932 MERCEDES 2628K6x4 1988. 

WDB624132153864

77. 
  88   375 

332 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 7933 MERCEDES 2628K6x4 1988. 

WDB624132153864

67. 
  88   375 

333 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 7936 MERCEDES 114Κ/36 1988. 

WDB675042153819

37. 
  36   275 

334 Τρίκυκλο ΡΟΒ 1109  PIAGGIO 1709 
29-09-

1989. 
ΑΤΜ2Τ525930.   3   69 

335 
Φορτηγό-

(Jeep) 
ΡΟΒ 3560 LAND ROVER 90 1990. 

SALLDVAV8F143

9464. 
  25   210 

336 Φορτηγό ΡΟΒ 3730 MITSUBISHI L200 1990. 
JMBONK110LP000

146. 
  11   158 

337 Φορτηγό ΡΟΒ 3742 MITSUBISHI L200 1990. 
JMBONK110LP000

140. 
  11   158 

338 
Φορτηγό-

(Jeep) 
ΡΟΒ 5735 LAND ROVER         25   210 

339 Φορτηγό ΡΟΖ 5034 MERCEDES 814 1997. 
WDB674013154383

74. 
  36   224 

340 Φορτηγό ΡΟΖ 5432 NISSAN TRADE 1997. 
VWAKE0558VA-

771936. 
  18   173 

341 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΡΟΗ 4404 NISSAN   

07-02-

2000. 

VSKDEVC23Y011

4692. 
  15 2.283 158 

342 Δίκυκλο ΡΟΝ 0243 KAWASAKI MAX100 
22-03-

1994. 
172135.   10   64 

343 Φορτηγό ΡΟΤ 1349 MITSUBISHI 

CANTER 

FE74BD4S

L 

2008. 
TYBFE74BD4DU1

6333. 
  18   173 

344 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0559 PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT10000003876

6. 
  30 218 69 

345 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0560 PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT10000000387

56. 
  30 218 69 

346 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0561 PIAGGIO   
30-06-

2009. 

ZAPT10000000380

88. 
  30 218 69 

347 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0562 PIAGGIO Τ1 APE 
26-06-

2009. 

ZAPT10000000387

87. 
  30 218 69 

348 Τρίκυκλο ΡΥΕ 0502 
KWANG 

YANG 
  

08-02-

2010. 

RFBL80000923012

19. 
  2 151 69 

349 Δίκυκλο ΤΒΝ 9346 HONDA  
GYRO UP 

50 
1999. ΤΑ01 1100509.     50 41 

350 Δίκυκλο ΤΟΜ 4208 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001453.     50 41 

351 Δίκυκλο ΤΟΜ 4209 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001450.   2 50 41 

352 Δίκυκλο ΤΟΜ 4210 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001444.     50 41 

353 Δίκυκλο ΤΟΜ 4211 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001452.     50 41 

354 Δίκυκλο ΤΟΜ 4212 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001448.     50 41 

355 Δίκυκλο ΤΟΜ 4213 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001440.     50 41 
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356 Δίκυκλο ΤΟΜ 4214 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001446.     50 41 

357 Δίκυκλο ΤΟΜ 6374 PIAGGIO ZIP4 2006. 400011438.     50 41 

358 Δίκυκλο ΤΟΜ 8033 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008409.     50 41 

359 Δίκυκλο ΤΟΜ 8034 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008732.     50 41 

360 Δίκυκλο ΤΟΜ 8035 PIAGGIO LIBERTY 2007. 424050008733.     50 41 

361 Δίκυκλο ΤΟΜ 8036 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008737.     50 41 

362 Δίκυκλο ΤΟΜ 8037 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008242.     50 41 

363 Δίκυκλο ΤΟΜ 8038 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008718.     50 41 

364 Δίκυκλο ΤΟΜ 8039 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008311.     50 41 

365 Δίκυκλο ΤΟΜ 8040 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008661.     50 41 

366 Δίκυκλο ΤΟΜ 8041 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008293.     50 41 

367 Δίκυκλο ΤΟΜ 8042 PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC42405000083

08. 
    50 41 

368 Δίκυκλο ΤΟΜ 8043 PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC42405000083

09. 
    50 41 

369 Δίκυκλο ΤΡ 4764 HONDA C50-GLX 1986. 8250872.     50 41 

370 Επιβατικό ΚΗΗ 3707 SCODA FABIA 2001 
TMBΡH16Y023289

313 
  10 1.397 122 

371 

Ελαφρά 

Πυροσβ. 

Φορτηγό 

ΚΗΗ 4715 ISUZU 4JK1E4C-L 
30-3-

2010. 

MPATFS86HAH50

2314. 
  17 2.499 173 

372 

Ελαφρά 

Πυροσβ. 

Φορτηγό 

ΚΗΗ 4716 ISUZU TF 
30/3/20

10 

MPATFS86HAH50

2377. 
  17 2.499 173 

373 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 
ΚΗΗ 4721 IVECO AD380T41. 

17-09-

2010. 

UJME3TSS40C208

979. 
  77 2.882 302 

374 

Ελαφρά 

Πυροσβεστ

ικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1194 NISSAN 
KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U0444

685 
  17 2.494 173 

375 

Ελαφρά 

Πυροσβεστ

ικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1197 NISSAN 
KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U0444

417 
  17 2.494 173 

376 

Ελαφρά 

Πυροσβεστ

ικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1198 NISSAN 
KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U0444

480 
  17 2.494 173 

377 

Ελαφρά 

Πυροσβεσ

τικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1218 MITSUBISHI 
K74TCEND

FL6. 
1998 

MMBONK760XD0

01697. 
  17 2.477 173 

378 

Ελαφρά 

Πυροσβεσ

τικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1219 MITSUBISHI 
K74TCEND

FL6. 

25/8/19

98. 

MMBCNK740XD0

01699. 
  17 2.477 173 

379 

Ελαφρά 

Πυροσβεσ

τικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1220 MITSUBISHI 
K74TCEND

FL6. 

25/8/19

98. 

MMBCNK740XD0

04226. 
  17 2.477 173 

380 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 
ΚΗΥ 1264 RENAULT 22AXB1X. 

23-03-

2001. 

VF622AXBOA0014

328. 
  59 9.834 269 

381 Δίκυκλο ΡΚΑ 0949 SUZUKI DR-Z400S 
18/05/2

000. 

JS1BC11120010130

5. 
  5 398 93 



107  

382 Δίκυκλο ΡΚΑ 0950 SUZUKI DR-Z400S 
18/05/2

000. 

JS1BC11120010131

7. 
  5 398 93 

383 Δίκυκλο ΡΚΖ 0816 YAMAHA TT250R 
26/3/20

02 

JYADGO2X6YAO

O2523. 
  3 249 69 

384 Δίκυκλο ΡΥΡ0268 PIAGGIO M79 
14/7/20

17 

RP8M79100GV013

499 
2   124 69 

385 Δίκυκλο ΡΥΡ0269 PIAGGIO M53 
14/7/20

17 

LBMM5310000016

930 
1   96 69 

386 Δίκυκλο ΡΥΡ0270 PIAGGIO M53 
14/7/20

17 

LBMM5310000016

676 
1   96 69 

387 Δίκυκλο ΡΥΡ0271 PIAGGIO M79 
14/7/20

17 

RP8M79100GV013

803 
2   124 69 

388 Δίκυκλο ΡΥΡ0272 PIAGGIO M79 
14/7/20

17 

RP8M79100GV013

810 
2   124 69 

389 Δίκυκλο ΡΥΡ0273 PIAGGIO M79 
14/7/20

17 

RP8M79100GV013

800 
2   124 69 

390 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3715 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

3/8/201

7 

WDB967007100792

10 
207 31 5.132 275 

391 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3716 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

3/8/201

7 

WDB967007100792

09 
207, 31 5.132 275 

392 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΗ 3717 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

3/8/201

7 

WDB967007100792

07 
207 31 5.132 275 

393 Φορτωτής ΜΕ 132142 
CATERPILLA

R 
963K 

20/12/2

017 

CAT0963KPLBL00

523 
224     138 

394 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 132143 JCB 

3CX14HFN

M 

20/12/2

017 

JCB3CX4TAH2510

359 
110     138 

395 

Φορτωτής-

Φορτωτάκ

ι 

ΜΕ 132144 CASE SR130 
20/12/2

017 

JAFSR130JFM4031

40 
49     115 

396 
Περονοφόρ

ο (κλαρκ) 
ΜΕ 132145 

UNICARRIER

S 
D1F4A35Q 

20/12/2

017 
D1F4E700125 75     115 

397 Επιβατικό ΚΗΗ 3727 
VOLKS 

WAGEN 

PASSAT 

STATION 

14/3/20

01 
WVWZZZ3BZYE2

65189 
 13 1.896 123 

398 Φορτηγό ΚΗΗ 3728 PIAGGIO 
PORTER 

S90 

5/4/201

8 
ZAPS90VGW00001

293 
61 9 1.299 123 

399 Φορτηγό ΚΗΗ 3729 PIAGGIO 
PORTER 

S90 

5/4/201

8 
ZAPS90TGW00003

223 
61 9 1.299 123 

400 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 6719 MERCEDES 1314/42 

05-04-

1988. 

WDB675033153571

10. 
  36   224 

401 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1052 MERCEDES 1622 1992. 

WDB617023152083

03. 
  66   335 

402 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 7934 SCANIA 

P93ML4X2

2B 

27-10-

1988. 

YS2PM4X2701137

267. 
  51   302 

403 Φορτηγό ΡΟΒ 3741  MITSUBISHI L200 1990. 
JMBONK110L0000

136. 
  11   158 

404 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 7713 MERCEDES 814 

01-09-

1988. 

WDB674012153668

48. 
  36 5.958 224 

405 Φορτηγό ΚΗΥ 1099 MITSUBISHI CANTER 
03-11-

2000. 

JMBFE444EOKA20

499. 
  20   173 

406 Φορτηγό ΚΗΥ 1184 NISSAN 
SINGLE 

CAB 

03-11-

2000. 

JN1AFGD21V0435

292. 
  17   173 

407  Σάρωθρο  ΜΕ 17944 
EGHOLM-

MASKINER 

EGHOLM 

2100 
2002. 

UH9PP200202EMI5

60. 
20     83 

408 Φορτηγό ΡΟΒ 4029 MITSUBISHI CANTER 
16-11-

1990. 

JMBFE444EA2049

4. 
  17   173 

409 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1065 MERCEDES 1632 

03-08-

1989. 
387027-14-828624.   112   302 

410 
Ασθενοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1066 

VOLKSWAGE

N 

TRANSPO

RTER 
1989. 

122222252HH0879

36. 
      158 

411 Φορτηγό ΚΗΥ 1166 MERCEDES   
27-05-

2005. 
38101515165944.   39   224 

412 Φορτηγό ΚΗΥ 1173 OPEL   
16-02-

1996. 

WOL000037LA795

907. 
  10   158 

413 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 100640 BOUKEMO SHM-81B 

10-10-

2007. 
4-9414B 118     138 
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414 Σάρωθρο ΜΕ 46731 MERCEDES 1217 4X2 
08-08-

1998. 
381051-15-085650. 170     138 

415 

Βυτίο 

μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού  

ΚΗΥ 1159 FIAT  
IVECO - 

170E23 

25-11-

1994. 

ZCFAIRGHOOBO1

1296. 
  36   224 

416 Λεωφορείο ΚΗΗ 3406 
KUTSENITS 

HORNSTEIN 
  

24-04-

2002. 

WDB6703731N102

532. 
  25   466 

417 Φορτηγό ΚΗΙ 3981 PIAGGIO 
PORTER 

1300 

13-09-

2007. 

ZAPS85000005742

90. 
  9   123 

418 Φορτηγό ΚΗΥ 1076 NISSAN GABSTAR 
15-10-

1987. 
6GF22-002675.   15   158 

419 Φορτηγό ΚΗΥ 1122 PIAGGIO S85LP TRM 
09-07-

1995. 

ZAP5850000000094

8. 
  7   125 

420 Φορτηγό ΚΗΥ 1221 PIAGGIO S85LP 
29-09-

1998. 

ZAPS85000003031

76. 
  9 1.221 123 

421 Φορτηγό ΚΗΥ 1279 PIAGGIO 
PORTER 

1300 

20-09-

2001. 

ZAPS85000005080

29. 
  9 1.296 123 

422 Σάρωθρο ΜΕ 46788 BOSCHUNG             138 

423 
Επιβατικό-

Κλούβα 
ΥΑΟ 9126 MITSUBISHI L300 

02-07-

1987. 
L031P8861106.   10 1.439 122 

424 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1329 

VOLKSWAGE

N 

TRANSPO

RTER 

19-08-

2004. 

WV2ZZZ70ZPHO2

8841. 
  13   158 

425 Λεωφορείο ΡΟΜ 7206 VOLVO B6FA44 
09-09-

1998. 

YV36A6B164B001

185. 
  33   513 

426 

Φορτηγό-

Απορριματ

οφόρο 

ΚΗΥ 1132 MERCEDES 1619 1987. 38507014497065. 57     335 

427 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΚΗΥ 1175 HINO KP 405 1983. KR40510099. 39     224 

428 Φορτηγό ΡΟΑ 5498 NISSAN  
CABSTAR - 

EGF 22 
1987. EGF22-002323. 16     158 

429 Φορτηγό ΡΟΑ 8686 ISUZU KAP UILY 1989. KA0417355475.   14   158 

430 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΑΥ 6732 HINO KR 405 

10-12-

1981. 
KP40510012   13   173 

431 Φορτηγό ΑΥ 8895  HINO ΚΥ-400 1982. 10007.       173 

432 Φορτηγό ΚΗΥ 1110 MITSUBISHI L200 
24-06-

1993. 

JMBONK110LP000

410. 
  11   158 

433 Επιβατικό ΚΗΥ 1179 SCODA 
FELICIA 

LXI. 

02-07-

1996. 

T11BEFF613-

T0185269. 
  9 1.289 122 

434 Φορτηγό ΚΗΥ 1261 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

2AP5850000040581

7. 
  10 1.371 123 

435 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 9828 CASE 580F 1979. 3735988. 67     125 

436 Φορτηγό ΡΟΑ 4309 
HANOMAG(A

VRAS) 
  

23-12-

1986. 
        171 

437 
Πλυντήριο 

Κάδων 
ΡΟΑ 4722 MERCEDES 1314 1987. 

WDB-675033-15-

242000. 
      275 

438 
Απορριμμα

τοφόρο 
ΡΟΑ 7935  SCANIA 

P93ML4X2

L2. 

27-10-

1988. 

S2PMYX22011373

14. 
  51   302 

439 Φορτηγό ΡΟΒ 4467  MITSUBISHI 
CANTER - 

FE444EXL 
1991. 

JMBFE444EOKA27

553. 
  20   173 

440 Φορτηγό ΡΟΗ 9153 MERCEDES   2000. 
WDB655327155292

50. 
  88   302 

  

 

 

        Σύνολο :77.345  
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου(440 οχήματα) για την περίοδο 01/09/2018 – 01/09/2019. Τα ασφάλιστρα θα εκδοθούν 

για δύο περιόδους: α) από 01/09/2018 έως 31/12/2018 και από 01/01/2019 έως 01/09/2019. Τα 

οχήματα θα ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων) και 

θα γίνει κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με συμπλήρωση τιμολογίου χωρίς όριο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο πίνακας των οχημάτων παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα word. Το 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους και επιβαίνοντες θα ανέρχεται στις 

1.220.000 ευρώ ανά άτομο και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους θα 

ανέρχεται στις 1.220.000 ευρώ ανά γεγονός ή ατύχημα.  

Οι τιμές των ασφαλίστρων που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τα καθαρά 

ασφάλιστρα, τα δικαιώματα, το φόρο ασφαλίστρων και όποια άλλη επιβάρυνση. Ο πίνακας προς 

ασφάλιση οχημάτων είναι ο ανωτέρω συνημμένος στο διαγωνισμό πίνακας και έχει εξαχθεί από το 

έγγραφο που απέστειλε στο Τμήμα Προμηθειών η Δνση Τροχαίου Υλικού. Ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός ανέρχεται στις 77.345,00 ευρώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό 

των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), 

Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για την υπηρεσία «ασφάλιση όλων 

των οχημάτων του Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του 

Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε 

(5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του 

ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας 

……….. που αφορά την υπηρεσία  ««ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου»», σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε 

(5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

 

Δημόσια Σύμβαση για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός  

1. ο  Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο 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 2. ο/η 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», 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 του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου και στην τιμή της 

οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

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

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου για τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών του, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 

(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ασφάλιση των οχημάτων θα ξεκινήσει από 01/09/2018 και θα λήξει στις 01/09/2019. Το 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους και επιβαίνοντες θα ανέρχεται στις 

1.220.000 ευρώ ανά άτομο και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους θα 

ανέρχεται στις 1.220.000 ευρώ ανά γεγονός ή ατύχημα.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως η υπηρεσία που θα προσφέρει στο Δήμο θα ακολουθήσει πιστά και 

χωρίς καμία παρέκκλιση τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη διαδικασία. Σε διαφορετική 
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περίπτωση θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το Ν.4412/2016. Επίσης, ο Δήμος 

διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει μεμονωμένα οχήματα από τον ανωτέρω πίνακα, αν το κρίνει 

απαραίτητο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο τις συμφωνημένης τιμής μέχρι και τη λήξη της 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο, έστω και μιας υπηρεσίας  

πέρα από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο (η ασφάλιση θα ξεκινάει από τις 01/06/2018 για 

όλα τα οχήματα που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα), τότε είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας τις 

καθυστέρησης και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η δαπάνη τις παροχής υπηρεσίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται 

στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και 2019 και στον κωδικό 6252.0001, 6253.0001 και έχει 

εκδοθεί έκθεση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονομική Επιτροπή για το ποσό του κωδικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

 

  ΑΡΘΡΟ 9 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις : 

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

 Του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τέλος, αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 2 και 3 του 

άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε 

κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση  ενός (1) μήνα από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 

(έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε 

ποσότητα υπηρεσίας. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

υπηρεσίας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Ρόδου. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 
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οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού 

μέσου. Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα(4) όμοια πρωτότυπα αυτής. 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

Ως έντυπο οικονομικής προσφοράς ορίζεται ο ανωτέρω πίνακας των προς ασφάλιση οχημάτων στον 

οποίο θα προστεθεί εκ δεξιών μία στήλη με την ονομασία «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ» και στην οποία θα εγγραφούν τα προσφερόμενα ασφάλιστρα για τα οχήματα. 

Επιπλέον, στο τέλος και στο κάτω μέρος του πίνακα θα γίνει η συνολική άθροιση των 

προσφερόμενων ασφαλίστρων ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους κατά 

την πρόσθεση των ασφαλίστρων, η προσφορά ακυρώνεται. 

 

  

                    
 

 

 

 

 

 

Β) Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθ. 278/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΛ6ΝΩ1Ρ-1ΣΥ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στους 

σχετικούς  Κ.Α.: 70-6252.0001, 70-6253.0001, 70-6252.0001, 70-6253.0001  που έχουν  

επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

ΘΕΜΑ 5
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ.  293/ 2018 (ΑΔΑ: 69Ζ8Ω1Ρ-ΙΜΓ ) 

Νομική υποστήριξη των Γεωργίου Χατζάκη, Άννας Παρασκευοπούλου και Χαραλάμπους 

Λαμπρίδη, υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/32994/30-5-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/33976/1-6-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη των Γεωργίου Χατζάκη, Άννας Παρασκευοπούλου και Χαραλάμπους 

Λαμπρίδη, υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/30094/17-5-2018 αίτηση τους προς τον κ. Δήμαρχο. 

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 

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 οι Γεώργιος Χατζάκης, Άννα Παρασκευοπούλου και 

Χαράλαμπος Λαμπρίδη, Δντες Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου διαδοχικά, . Ευστάθιος 

Κουσουρνάς, πρώην Δήμαρχος του Δήμου Ρόδου, καλούνται να παραστούν στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 13-6-2018, για να δικαστούν με βάση το με αριθμό ΑΒΜ Α2016/178 

εγχ. κλητήριο θέσπισμα του Αντιεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου Αθ. Τριανταφυλλίδη, με βάση 

το οποίο «κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Ρόδο κατά τους κατωτέρω χρόνους με πρόθεση 

παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο όφελος 

και συγκεκριμένα: α) Ο πρώτος κατηγορούμενος (Γεώργιος ΧΑΤΖΑΚΗΣ) με την ιδιότητα του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου από το έτος 2014 έως 

και 31.3.2015, και συνεπώς όντας υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του ΠΚ, από 

15.10.2014 έως και 31.3.2015 παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του καθώς δεν εξέτασε ως όφειλε 

την από 14.10.2014 καταγγελία της μηνύτριας Σοφίας Μαραβέλια του Σταύρου, η οποία κατατέθηκε 

στην Πολεοδομική Υπηρεσία Ρόδου στις 15.10.2014 και αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές και 

παράνομη νομιμοποίηση αυθαιρέτου με το Νόμο 4178/2013 σε ακίνητο επί της οδού Βενετοκλέων 71 

στη Ρόδο από τις Νίκη Σαχίνη του Μιχαήλ και Βενετσάνα Σαχίνη του Κωνσταντίνου, αφού δεν 

προέβη σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή ενέργεια από 15.10.2014 έως και 31.3.2015 παρά τις συνεχείς 

οχλήσεις της ως άνω μηνύτριας για την εξέλιξη της από 14.10.2014 καταγγελίας της. β) Η δεύτερη 

κατηγορούμενη (Άννα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ) με την ιδιότητα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου από 1.4.2015 έως 31.3.2016, και συνεπώς ούσα 

υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του ΠΚ, από 6.4.2015 έως και 31.3.2016 παρέβη 

τα καθήκοντα της υπηρεσίας της καθώς δεν διαβίβασε ως όφειλε στο ΣΥΠΟΘΑ Ρόδου την 

καταγγελία - αίτηση - αναφορά της μηνύτριας Σοφίας Μαραβέλια του Σταύρου, η οποία απευθυνόταν 

στο ΣΥΠΟΘΑ Ρόδου κοινοποιούμενη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και κατατέθηκε στην 

Πολεοδομική Υπηρεσία Ρόδου στις 6.4.2015, αφορώσα το ίδιο ως άνω (υπο α') θέμα, δεν προέβη σε 

ουσιαστικό έλεγχο της ανωτέρω καταγγελίας και δεν απάντησε σε αιτήσεις που υπέβαλε κατά το 

χρονικό διάστημα 6.4.2015 έως και 31.3.2016 η ως άνω μηνύτρια προκειμένου να ενημερωθεί για την 

ίδια ως άνω καταγγελία. γ) Ο τρίτος κατηγορούμενος (Χαράλαμπος ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ) με την ιδιότητα 

του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου κατά το χρονικό 
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διάστημα από 1.4.2016 έως 11.1.2017, και συνεπώς όντας υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 

στοιχ. α' του ΠΚ, από 1.4.2016 έως και 17.11.2016 παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του καθώς 

δεν διαβίβασε ως όφειλε στο ΣΥΠΟΘΑ Ρόδου την καταγγελία - αίτηση - αναφορά της μηνύτριας 

Σοφίας Μαραβέλια του Σταύρου, η οποία απευθυνόταν στο ΣΥΠΟΘΑ Ρόδου κοινοποιούμενη στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και κατατέθηκε στην Πολεοδομική Υπηρεσία Ρόδου στις 6.4.2015, 

αφορώσα το ίδιο ως άνω (υπο α') θέμα, δεν προέβη σε έλεγχο της ανωτέρω καταγγελίας, παρά το 

γεγονός ότι στις 20.10.2016 δεσμεύτηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου να προβεί στις 

νόμιμες ενέργειες για την ως άνω υπόθεση, και δεν απάντησε σε αιτήσεις που υπέβαλε κατά το 

χρονικό διάστημα από 6.4.2015 έως και 31.3.2016 η ως άνω μηνύτρια προκειμένου να ενημερωθεί για 

την ίδια ως άνω καταγγελία. Στις ανωτέρω παραλείψεις τους προέβησαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι 

με σκοπό να προσπορίσουν στις Νίκη Σαχίνη του Μιχαήλ και Βενετσάνα Σαχίνη του Κωνσταντίνου, 

συνιδιοκτήτριες διώροφου ακινήτου επί της οδού Βενετοκλέων 71 στη Ρόδο όπου υπήρχαν αυθαίρετα 

κτίσματα κατασκευασθέντα από τις τελευταίες, παράνομο όφελος, καίτοι δεν συνέτρεχαν οι 

απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις στο πρόσωπο τους για την διατήρηση των αυθαίρετων 

κατασκευών ούτε για την νομιμοποίηση τους με το Νόμο 4178/2013. Για παράβαση των άρθρων 1, 

13 στοιχ. α', 14, 15, 16, 17, 18 εδ. β', 26 παρ. 1 εδ. α', 27, 51, 53, 79, 259 και 263 ΠΚ.» 

4. Με την παραπάνω σχετική αίτησή τους προς το κ. Δήμαρχο Ρόδου, η οποία εγκρίθηκε από 

αυτόν, οι Γεώργιος Χατζάκης, Άννα Παρασκευοπούλου και Χαράλαμπος Λαμπρίδης, ζητούν να 

τύχουν της νομικής υποστήριξης και να παραστούν με νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου, ήτοι 

εμένα και το κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη, που γνωρίζουμε την υπόθεση, στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 13-6-2018 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 κατηγορούνται λόγω της παραπάνω ιδιότητάς τους, 

κατηγορία που άδικα του αποδίδεται. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η 

Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα και το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο 

Σαλαμαστράκη να υπερασπιστούμε τους αιτούντες. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33976/1-6-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου οι οποίοι διατέλεσαν Δ/ντές της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου διαδοχικά, ήτοι του κ. Χατζάκη Γεωργίου, της κας 

Παρασκευοπούλου Άννας και του κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπου, από τους Νομικούς Συμβούλους του 

Δήμου Ρόδου κ.κ. Στάγκα Εμμανουήλ και Σαλαμαστράκη Δημήτριο, οι οποίοι ενεργούντες από 

κοινού ή χωριστά ο καθένας, να παρασταθούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 13-6-2018 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

υπερασπιστούν αυτούς κατά των κατηγοριών που αναφέρονται στο με αριθμό ΑΒΜ Α2016/178εγχ. 

κλητήριο θέσπισμα του Αντιεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου Αθ. Τριανταφυλλίδη, λόγω 

προφανώς οικονομικών δυσκολιών και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης που 

αναφέρεται στην εισήγηση, αφού κατηγορούνται λόγω της παραπάνω ιδιότητάς τους, κατηγορία που 

άδικα τους αποδίδεται. 

ΘΕΜΑ 6
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  294/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΓΗΔΩ1Ρ-7ΟΤ  ) 

Εισήγηση επί αιτημάτων παράτασης για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωση με αρ. πρωτ.: 2/33730/1-6-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2/33730/1-6-2018, ως παρακάτω:   
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αιτημάτων παράτασης για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

Δύο από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες κατέθεσαν τα συνημμένα στην παρούσα εισήγηση αιτήματα 

παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον ως άνω διαγωνισμό, ως εξής: 

1. Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με το από 25-05-2018 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 29-05-2018 και ώρα 14:55, αιτείται παράτασης 15 ημερών για την 

πλήρη εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών που πρέπει να υποβληθούν ως μέρος της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

2. Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. με το από 28-05-2018 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 29-05-2018 και ώρα 11:01, αιτείται παράτασης 1 μηνός για την 

αξιολόγηση των ευρημάτων από την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη στον ΧΥΤΑ και την συνεργασία 

με οίκους και προμηθευτές του εξωτερικού, η οποία απαιτεί σημαντικό μεταφραστικό όγκο. 

Η Διεύθυνση θεωρεί ότι η αιτιολόγηση που συνοδεύει το κάθε αίτημα δεν τεκμηριώνει επαρκώς το 

λόγο για τον οποίο ζητούνται οι ανωτέρω παρατάσεις, για τους λόγους που ακολουθούν: 

 Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις                       03-

05-2018, κατ’ επέκταση τηρήθηκαν οι απαιτούμενες προθεσμίες δημοσιότητας       από τη νομοθεσία. 

 Εξαρχής απαιτήθηκε από τους ενδιαφερόμενους (ως ρητή υποχρέωσή τους) να επισκεφτούν τις 

εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, προκειμένου να διαμορφώσουν ίδια             άποψη για το δημοπρατηθέν 

αντικείμενο, θέτοντας μάλιστα την εκτέλεση                         της αυτοψίας ως απαίτηση επί ποινή 

αποκλεισμού. 

 Το αίτημα της πρώτης εταιρείας μνημονεύει το υπ’ αριθμ. 2/32119/25-05-2108 έγγραφο της 

Υπηρεσίας με διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα των ενδιαφερόμενων επισημαίνοντας ότι η 

υπό εκπόνηση τεχνική της προσφορά συντάσσεται υπό το πρίσμα ότι θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες 

μελέτες. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα διαγωνιστικά τεύχη παρέχουν μια σαφή εικόνα για το μέγεθος του 

έργου, παρέχοντας μία κατεύθυνση για τις αναμενόμενες ποσότητες βιοαερίου. 

Προκειμένου οι προσφορές των ενδιαφερομένων να στοιχούνται προς την πραγματική κατάσταση 

απαιτήθηκε (ως αναφέρεται ανωτέρω) από κάθε ενδιαφερόμενο να πραγματοποιήσει αυτοψία στον 

ΧΥΤΑ προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα ή ιδιαιτερότητες, τα οποία μάλιστα η 

διακήρυξη ρητά τον καλεί να αντιμετωπίσει στην τεχνική του προσφορά. 

Εξάλλου λόγω του σύνθετου τεχνικού αντικειμένου του δημοπρατούμενου έργου              οι 

συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν είτε αυτοτελώς είτε μέσω δανεισμού την απαιτούμενη 

εμπειρία, είναι δυνατόν να προτείνουν διαφορετικές λύσεις σύμφωνα με την εμπειρία τους από την 

κατασκευή αλλά κυρίως και από τη λειτουργία παρόμοιων έργων προκειμένου να μεγιστοποιήσουν 

τόσο τα δικά τους οφέλη όσο και αυτά του Δήμου. 

 Η δεύτερη εταιρεία επισκέφτηκε τον ΧΥΤΑ μόλις στις 24-05-2018, δηλ. 22 ημέρες από την 

δημοσίευση του διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που συνεπάγεται 

σημαντική καθυστέρηση στην αντίδρασή της ως προς τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

Η δε μνημονευόμενη συνεργασία με προμηθευτές του εξωτερικού είναι, θεωρούμε, κοινή για όλες τις 

εταιρείες, καθώς αντίστοιχος εξοπλισμός δεν κατασκευάζεται στην Ελλάδα. 

Συνοψίζοντας, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αιτήματα. Παρ’ όλα αυτά, 

ως ένδειξη ότι ο Δήμος Ρόδου επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή για αύξηση του ανταγωνισμού 

και μεγιστοποίηση του οφέλους που θα αποκομίσει από την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου, 

καθώς και για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων εταιρειών, 

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή, 

την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 11
ης

 Ιουνίου 2018 κατά επτά (7) 

ημέρες, δηλαδή νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής να οριστεί η 18
η
 -06-2018. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μιχάλη Παλαιολόγου) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33730/1-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 11
ης

 Ιουνίου 2018 κατά 

επτά (7) ημέρες, δηλαδή νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής να οριστεί η 18
η
 -06-2018 για 

τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

ΘΕΜΑ 7
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  295/ 2018 (ΑΔΑ: 6Ι81Ω1Ρ-ΑΛΒ  ) 

Ορισμός  μελών επιτροπής αξιολόγησης  για την ανάθεση της προμήθεια με τίτλο  

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» 

(Εισήγηση Τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/33856/1-6-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/33856/1-6-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Το τμήμα προμηθειών έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  

2. Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 221.  

4. Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή ως 

αρμόδια για τον ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών παραλαβής 

όπου συνεχίζει να είναι το ΔΣ). 

5. Το γεγονός ότι η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τρία μέλη. 

 

Εισηγούμαστε τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης  για την ανάθεση της προμήθεια με 

τίτλο  «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Διακολιός Βασίλειος 

2. Μωραίτης Βασίλειος 

3. Πανάς Χρήστος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλώτος Κων/νος 

2. Καστανάκης Βασίλειος 

3. Αντωναρά Ευαγγελία 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33856/1-6-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Διακολιός Βασίλειος 

2. Μωραίτης Βασίλειος 

3. Πανάς Χρήστος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλώτος Κων/νος 

2. Καστανάκης Βασίλειος 

3. Αντωναρά Ευαγγελία 

 

 ΘΕΜΑ 8
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  296/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΝΒΥΩ1Ρ-ΝΧΔ ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την 

ανάθεση με τίτλο « Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης 

επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» 
(Εισήγηση Τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/33861/1-6-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών 

με αρ.πρωτ.: 2/33861/1-6-2018 η οποία έχει ως εξής:  

Θέμα :Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο « Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου». 

    

1. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα 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. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της 

πίστωσης για τους κωδικούς του προϋπολογισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης ως 

κάτωθι: 

ΕΤΟΣ Κ.Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ 

2018 70-7135.0004 Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα 

Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών 

200.000 



120  

για Μέσα Μεταφοράς για 

το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2.  Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης του 

παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000 €. 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33861/1-6-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών   

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Εγκρίνει τη μελέτη  και καταρτίζει τους όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιο διαγωνισμού για 

την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης 

Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφορά στο Δήμο Ρόδου» ως εξής:  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ (ΠΕ 3.1.1)” 

 
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα 

Προσφορά με βάση Συντελεστή Βαρύτητας για την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά,  

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3-5 

Πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος  

Τηλ.:22410-77728 

Fax: 22410-39780 

E-mail:nafantenos@gmail.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Κριτήριο 

Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά με βάση Συντελεστή Βαρύτητας για την 

Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, για την Ανάθεση υπό τον τίτλο: «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μετά και την τροποποίηση από τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/6.12.2016). 

 του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις». 

 του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

 του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/ 9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και 

ισχύει, 

 της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 

ης/12/2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, του Νόμου 3310/2005 

(ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε ιδίως με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/10.11.2005), και ισχύει 

 της υπ' αριθμ. 20977/23.08.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'  

1673/23.8.2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

 του Π.Δ. 82/1996 «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 66/1996), όπως τροποποιήθηκε και στην έκταση που ισχύει μετά 

ιδίως και τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 και τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 

279/10.11.2005), 

 του Νόμου 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, 

 του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/ 20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στην έκταση που έχει εφαρμογή,  
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 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/ 

7.4.2014), 

 της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

 της υπ' αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/2014 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)»,  

 του Νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 857.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», 

Κεφάλαιο Α', άρθρο 1, υποπαράγραφος ΣΤ.20: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», 

 της εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσας εφαρμοστέας φορολογικής νομοθεσίας, 

 της Υπ' αριθ. 526/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι 

όροι της παρούσας Διακήρυξης και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, η οποία θα 

γνωστοποιείται στους υποψηφίους όπως προσδιορίζεται κατωτέρω. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:18REQ003124631. 

 Τη με αριθμό ………/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………….) 

με την οποία εγκρίθηκαν: 

o η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  

o οι τεχνικές προδιαγραφές και 

o η κατάρτιση  των όρων διακήρυξης  

 Την απόφαση Δημάρχου 157/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

…………………………… 

 ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

 Του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή Αναδόχου με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση συντελεστή βαρύτητας 

τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την ανάθεση με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου». 

 

 



124  

Περιεχόμενα 

1. Γενικές Πληροφορίες Διακήρυξης ............................................................................................. 126 

2. Εισαγωγή .................................................................................................................................... 127 

3. Μέρος Α' – Γενικοί και Ειδικοί Όροι ........................................................................................ 128 

3.1 Γενική Περιγραφή Αντικειμένου του Διαγωνισμού ....................................................... 128 

3.2 Προϋπολογισμός Έργου ................................................................................................... 129 

3.3 Διάρκεια Έργου ................................................................................................................ 130 

3.4 Ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διενέργειας ........................................... 130 

3.5 Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης ....................................................................... 132 

3.6 Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών ...................................................................... 132 

3.7 Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών ....................................................................................... 133 

3.8 Κριτήριο Ανάθεσης .......................................................................................................... 133 

3.9 Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Διαδικασία Εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ________ 133 

3.10 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού ......................................................................... 134 

3.11 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης ................................................................... 134 

4. Γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής ......................................................................... 135 

4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής ...................................................................................................... 135 

4.1.1 Αξιοποίηση υπηρεσιών τρίτων-υπεργολάβων ........................................................... 136 

4.1.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής .......................................................................................... 137 

4.2 Εγγύηση Συμμετοχής ....................................................................................................... 141 

4.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής ............................................................................................ 142 

4.4 Χρηματοοικονομική  Επάρκεια Υποψηφίων Αναδόχων ............................................... 147 

4.5 Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίων ...................................................................................... 147 

4.6 Διάθεση Προσωπικού ....................................................................................................... 149 

4.7 Λοιπές Υποχρεώσεις – Διευκρινήσεις ............................................................................. 152 

4.8 Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών ................................................................................. 154 

4.8.1 Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς .............................................................. 154 

4.8.2 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Φακέλου Προσφοράς ................................................... 156 

4.8.3 Γενικές Παρατηρήσεις επί της Διαδικασίας .............................................................. 159 

4.8.4 Ελλείψεις Δικαιολογητικών ....................................................................................... 160 

4.8.5 Ισχύς Προσφορών ...................................................................................................... 162 

4.8.6 Εναλλακτικές Προσφορές .......................................................................................... 162 

4.8.7 Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές ............................................................................. 163 

4.8.8 Μη κανονικές και απαράδεκτες προσφορές .............................................................. 163 

4.8.9 Λόγοι απόρριψης προσφορών.................................................................................... 164 

5. Διαδικασία  διεξαγωγής  διαγωνισμού  -  Ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση προσφορών 164 

5.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών ................................................................ 164 

5.1.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Υποφακέλου Α: Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά 164 

5.1.2 Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς............................................... 166 

5.2 Κατακύρωση Ανάθεσης ................................................................................................... 168 

6. Εντάσεις – Προσφυγές ............................................................................................................... 169 

7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης ................................................................................................... 170 

7.1 Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ..................................................................... 170 

7.2 Γενικές Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ................................ 174 

7.3 Απόφαση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης ............................................................... 175 



125  

7.4 2.21 Ματαίωση διαδικασίας ............................................................................................ 176 

7.5 Κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης ........................................................................ 177 

7.6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ............................................................................................... 178 

7.7 Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου ............................................................................. 179 

7.8 Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής ............................................................................. 180 

8. Υποχρεώσεις Αναδόχου .............................................................................................................. 181 

8.1 Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα ....................................................................................... 181 

8.2 Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις ............................................................................................ 182 

8.3 Ανωτέρα βία ...................................................................................................................... 182 

8.4 Λύση - Καταγγελία της σύμβασης - Έκπτωση Αναδόχου ............................................. 182 

9. Μέρος Β. – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου ...................................................... 185 

9.1 Περιγραφή Μελέτης Εφαρμογής..................................................................................... 185 

9.1.1 Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας ............  

 186 

9.1.2 Εφαρμογή Πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ................................. 186 

9.1.3 Εφαρμογή Πληροφόρησης μέσω sms ........................................................................ 187 

9.1.4 Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης ................................................................... 187 

9.1.5 Υπολογιστής Οχήματος με Οθόνη Οδηγού ............................................................... 187 

9.1.6 Οθόνες Πληροφόρησης εντός των λεωφορείων ........................................................ 188 

9.1.7 Ευφυείς Στάσεις Πληροφόρησης Επιβατών .............................................................. 188 

9.1.8 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος .................................................................................... 188 

9.1.9 Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων Οθονών εντός των Οχημάτων ......................... 188 

9.2 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού ...... 188 

9.2.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ............................................................................................ 189 

9.2.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας ............................................................................ 189 

9.2.3 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης ....................................................................... 190 

9.2.4 Πίνακες Συμμόρφωσης .............................................................................................. 191 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................. 201 

10.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς .............................................................................. 202 

10.2 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ............................................................................ 204 

10.2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .............................................................................. 205 

10.2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ..................................................................... 206 

10.3 Σχέδιο Σύμβασης .............................................................................................................. 207 

10.4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ......................... 212 

 



126  

 

Γενικές Πληροφορίες Διακήρυξης 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρόδου 

Τίτλος Διαγωνισμού:  «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής 

Κωδικοί CPV: 

 

 48813000-0 

Ημερομηνία & ώρα έναρξης Υποβολής 

Προσφορών: 

Αμέσως μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης  

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής 

Προσφορών: 

Έως και την ……./……/2018 και ώρα 10:00  

Διαδικτυακή πύλη υποβολής προσφορών & 

διενέργειας του διαγωνισμού: 

www.promitheus.qov.qr 

Ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης 

Προσφορών: 

…../…./2018 και Ώρα 10:00 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Διακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (€200.000,00) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Κ.Α. Προϋπολογισμού:  70-7135.0004 

Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

Εγγυητικές Επιστολές: Εγγύηση συμμετοχής, που  αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

χωρίς το Φ.Π.Α. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που  αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α 

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης 

στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

…../……/2018 

Επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5,  85100 Ρόδος, 

ΤΗΛ. 22410-77728 

E-mail: nafantenos@gmail.com 

 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών NUTS: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δήμος Ρόδου 

 

http://www.promitheus.qov.qr/
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Εισαγωγή 

Ο Δήμος Ρόδου (εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή») προκηρύσσει:  

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 

τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την ανάθεση με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών και τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις εφαρμοστέες 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

συστήματος, μετά την παρέλευση προθεσμίας είκοσι δύο (22) ημερών , που εκκινεί την 

επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσης Διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της 

εφαρμογής που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ΧΧΧΧΧ ……./……./2018 και ώρα 

Ελλάδος 15:00, που ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των 

προσφορών.  

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών και υπηρεσιών. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το 

σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Οι προσφορές θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά επί 

ποινή αποκλεισμού εντός ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις 

διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο N.4412/2016 

όπως ισχύουν και περιγράφονται στην παρούσα, και με κάθε άλλη νόμιμη διάταξη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική παρούσα Διακήρυξη, που αποτελείται 

από τα ακόλουθα Μέρη: 

Μέρος Α': Γενικοί και Ειδικοί Όροι και 

Μέρος Β': Τεχνική Περιγραφή, έκαστο εκ των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσης Διακήρυξης. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά, οι Ειδικοί και Γενικοί Όροι, καθώς και η Τεχνική 

Περιγραφή του Αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μέρος Α' – Γενικοί και Ειδικοί Όροι  

 
Γενική Περιγραφή Αντικειμένου του Διαγωνισμού  

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

ενοποιημένου και πλήρους συστήματος τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα 

μέσα στο Δήμο για την συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των 

λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση 

των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου 

μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.  

Το ολοκληρωμένο παραδοτέο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του 

λεωφορείου.  

Περιλαμβάνει την Μελέτη Εφαρμογής, Προμήθεια και Εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης 

πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών 

πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο 

κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από 

εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος 

εφαρμογές. 

Τέλος περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

Το έργο θα περιλαμβάνει: 

 Mobile Εφαρμογής Πληροφόρησης 

 Εφαρμογή Πληροφόρησης Μέσω SMS 

 Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 

 Υπολογιστές Οχήματος 

 Οθόνες TFT εντός Λεωφορείων 

 Κεντρικές Ηλεκτρονικές Πινακίδες Τεχνολογίας LED 

 Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Πινακίδες με Τροφοδοσία από Φ/Β 

 Εξυπηρετητές 

 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Οθονών 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατά την Πιλοτική Λειτουργία 

 Υπηρεσίες Διαχείριση Έργου 

 Υπηρεσίες Μεταφοράς και Εγκατάστασης Εξοπλισμού 
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Η περιγραφή του αντικειμένου και οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας, 

 

Προϋπολογισμός Έργου 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης, που προκηρύσσεται με την 

παρούσα ανέρχεται σε Διακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (€ 200.000,00) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-7135.0004  κατά το έτος 2018 και 2019 και 

περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. Η αναλυτική παρουσίαση 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου, αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  

Α/

Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ολοκληρωμένου 

συστήματος ευφυών μεταφορών με 

τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης 

επιβατών (Μελέτη Εφαρμογής - Λογισμικά – 

Παραμετροποιήσεις)       

1 Επέκταση Mobile Εφαρμογής Πληροφόρησης 1 

          8.500,00 

€  

           8.500,00 

€  

2 Εφαρμογή Πληροφόρησης Μέσω SMS 1 

          4.296,00 

€  

           4.296,00 

€  

3 Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 1 

        11.926,58 

€  

         11.926,58 

€  

4 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 1 

          7.800,00 

€  

           7.800,00 

€  

5 Εφαρμογή Διαχείρισης Οθονών 1 

          7.800,00 

€  

           7.800,00 

€  

 Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ: 

         40.322,58 

€  

      ΦΠΑ 24%: 

           9.677,42 

€  

      Συνολο Α 

         50.000,00 

€  

  

Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού- 

Τεχνικό Μέρος -Τεχνικές Απαιτήσεις        

1 Υπολογιστής Οχήματος 6 

          1.301,29 

€  

           7.807,74 

€  

2 Οθόνες TFT εντός Λεωφορείων 35 

          1.008,00 

€  

         35.280,00 

€  

3 

Κεντρικές Ηλεκτρονικές Πινακίδες Τεχνολογίας 

LED 6 

          3.200,00 

€  

         19.200,00 

€  

4 

Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Πινακίδες με 

Τροφοδοσία από Φ/Β 18 

          2.500,00 

€  

         45.000,00 

€  

5 Εξυπηρετητές 2 

          3.600,00 

€  

           7.200,00 

€  

9 Ιστοί Πινακίδων 24 

             270,00 

€  

           6.480,00 

€  

Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ: 

       120.967,74 

€  

ΦΠΑ 24%: 

         29.032,26 

€  

Σύνολο (Β) 

       150.000,00 

€  
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Γενικό Σύνολο (Α+Β) με ΦΠΑ: 

       200.000,00 

€  

 

Η Πράξη εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 

Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

Διάρκεια Έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα ορίζεται σε έξι (6) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας σύμβασης. 

 

Ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διενέργειας  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο που διέπει 

τις δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

ισχύει μετά και την τροποποίηση από τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/6.12.2016). 

 του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις». 

 του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

 του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/ 9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και 

ισχύει, 

 της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 

ης/12/2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, του Νόμου 3310/2005 

(ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε ιδίως με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/10.11.2005), και ισχύει 

 της υπ' αριθμ. 20977/23.08.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'  

1673/23.8.2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 



131  

του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

 του Π.Δ. 82/1996 «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 66/1996), όπως τροποποιήθηκε και στην έκταση που ισχύει μετά 

ιδίως και τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 και τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 

279/10.11.2005), 

 του Νόμου 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, 

 του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/ 20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στην έκταση που έχει εφαρμογή,  

 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/ 

7.4.2014), 

 της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

 της υπ' αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/2014 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)»,  

 του Νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 857.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», 

Κεφάλαιο Α', άρθρο 1, υποπαράγραφος ΣΤ.20: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», 

 της εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσας εφαρμοστέας φορολογικής νομοθεσίας, 

 της Υπ' αριθ. 526/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι 

όροι της παρούσας Διακήρυξης και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, η οποία θα 

γνωστοποιείται στους υποψηφίους όπως προσδιορίζεται κατωτέρω. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:18REQ003124631. 

 Τη με αριθμό ………/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………….) 

με την οποία εγκρίθηκαν: 

o η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
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o οι τεχνικές προδιαγραφές και 

o η κατάρτιση  των όρων διακήρυξης  

 Την απόφαση Δημάρχου 157/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

…………………………… 

 

Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης 

Ως ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ορίζεται η 

……/……../2018. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η ημερομηνία και ώρα 

δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ  η οποία θα είναι η ……./……../2018.  

 

Ως ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής ορίζεται η ……./……../2018. 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την ………… 

……/……../2018 και ώρα 15:00 Ελλάδος στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η υποβολή προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ξεκινάει αμέσως μετά από  

την δημοσίευση της Διακήρυξης. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, δεν αποσφραγίζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν υποβληθείσες ως ανωτέρω 

προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες, 

επιστρέφονται δε χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-

2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή και τα αρμόδια προς 

τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών (ν. 4155/2013 όπως 

ισχύει) και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ Π1/2390/16.10.2013). 

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

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 5ης. Οκτωβρίου 1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188), 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016. 

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία απαιτείται να είναι πλήρη και σαφή σε όλα τους τα σημεία. 

Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

Τα υποβαλλόμενα ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά απαιτείται να 

υποβάλλονται μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός από την περίπτωση τυχόν επισυναπτόμενων τεχνικών φυλλαδίων 

(prospectus), που μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, κατά τα κάτωθι αναλυτικά εκτιθέμενα. 

Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με βάση τα σχετικά 

κριτήρια αξιολόγησης. 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Διαδικασία Εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται: 

 (α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και 

 (β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την ενδεδειγμένη διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης), που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 

αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται 

/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους 

υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως 

αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της παρούσης Διακήρυξης, όπου περιέχεται κάθε απαραίτητη 

πληροφορία, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.rhodes.gov.gr 

καθώς επίσης και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 

…../……/2018. 

Επιπλέον στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, Τμήμα Προμηθειών και Τμήμα 

Προγραμματισμού θα βρίσκεται η παρούσα Διακήρυξη, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την 

διεξαγωγή του διαγωνισμού να λαμβάνουν γνώση αυτής, χωρίς να απαιτείται η καταβολή 

ποσού για την χορήγηση των σχετικών εγγράφων. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωστοποιήσουν αμέσως εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο  πλήρες αντίγραφο.  Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

http://www.rhodes.gov.gr/
http://www.rhodes.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ιδίως με την 

παρούσα Διακήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και σχετικά με τα 

προδιαγραφές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ελληνική γλώσσα και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή, άλλως δεν εξετάζονται. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, ήτοι δέκα (10) ημέρες, θα 

παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή αρχείου .pdf, όπου θα παρατίθενται τα ερωτήματα με σαφήνεια, το οποίο υποχρεωτικά 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τυχόν απαιτούμενες διευκρινήσεις, 

διορθώσεις (τυπογραφικά λάθη, επεξηγήσεις κλπ.) ή ορθές επαναλήψεις των όρων της 

παρούσης διακήρυξης στην ιστοσελίδα της, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η παρούσα 

αρχική διακήρυξη. 

 

Γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Στον παρόντα διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

που διαθέτουν και δύνανται να αποδείξουν εμπειρία, κατάρτιση αρτιότητα και επάρκεια στον 

συγκεκριμένο τομέα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο Μέρος Β' της παρούσας. 

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να στελεχώνονται από το απαραίτητο για την υλοποίηση του 

παρόντος προγράμματος επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και να διαθέτουν τον αναγκαίο 

τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου για την ορθή, άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και 

υλοποίηση του προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Με βάση τα ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 

Πρόσωπα, εφόσον σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 25 του ν. 4412/2016 είναι 

εγκατεστημένα: 

o σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

o σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

o σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/1997, καθώς και 

o σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση (3) και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων και έχουν τουλάχιστον τριετή (3), αποδεδειγμένη εμπειρία, 

ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις, σε έργα παρόμοια με το προκηρυσσόμενο, 

που δύνανται να τεκμηριωθούν από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πιστοποίησης 

τεχνικής ικανότητας.  

Οι Ενώσεις προσώπων ή συμπράξεις προμηθευτών έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 25 του N. 

4412/2016, του ΠΔ 186/1992 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 134/1996, των άρθρων 1 και 2 

του ΠΔ 134/96. 

Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τα επαγγελματικά 

προσόντα των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου. 

 

Αξιοποίηση υπηρεσιών τρίτων-υπεργολάβων  

Ο προσφέρων δύναται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων - υπεργολάβων. Η αξιοποίηση 

τέτοιων υπηρεσιών πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, όπου 

απαιτείται να προσδιορίζεται το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους ανάλογα και με την εξειδίκευσή τους καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνει. 

Οι υπηρεσίες τρίτων - υπεργολάβων δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% του 

συνολικού προσφερόμενου οικονομικού τιμήματος. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν 

αίρεται η ευθύνη του Αναδόχου. 

4.1.2    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του ν. 

4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 ν. 4412/2016 

και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην 

παρ. 4 του άρθρου 75, ν. 4412/2016 ως αυτά εξειδικεύονται ακολούθως. 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα, που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος A', ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
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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. 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται 

να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να 

αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, ως αυτοί αναλύονται ακολούθως. 

Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 

οικονομικός φορέας θα είναι από κοινού υπεύθυνος με τον φορέα για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

Αποκλεισμός Συμμετοχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα από τον διαγωνισμό 

όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του ν. 

4412/2016 ή της είναι γνωστό με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι για: 

o (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), 

o (β) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας 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, 

o (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), 

o (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 
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συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

o (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), 

o (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 ). 

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης και 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. 

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου αφορά ιδίως: 

o στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

o στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

o στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

o σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η 

αναθέτουσα αρχή: 

o α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων και 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 

o β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 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. 

o 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 
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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.
32

 

Η παρούσα συγκεκριμένη προϋπόθεση 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. 

Επιτρέπεται παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό  αποκλεισμό που προβλέπεται στην περ. ΙΙ, 

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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείει έναν οικονομικό φορέα στις παραπάνω 

περιπτώσεις σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείσει οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

o α) εάν ο οικονομικός φορέας έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του ως προς το 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργατικό δίκαιο. 

o 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. 

o γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει 

εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

o δ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

o ε) εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 

24 του Ν. 4412/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

                                                 
32 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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λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

o στ) εάν συντρέχει 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 που δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

o ζ) 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, 

o η) 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 79 του Ν. 4412/2016, 

o θ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να 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, 

o ι) εάν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα οποιοδήποτε κώλυμα ή / και 

ασυμβίβαστο ή / και απαγόρευση σχετιζόμενη με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

διαφάνεια στη διαφήμιση και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με 

το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3. 

Από τον παρόντα διαγωνισμό αποκλείονται και οι οικονομικοί φορείς σε βάρος των οποίων 

έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

Αποκλείονται, επίσης: 

o -οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα κάτωθι στην παρούσα Διακήρυξη, 

o οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους 

όλα τα ζητούμενα με την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα στη μορφή 

που απαιτείται και ψηφιακά υπογεγραμμένα και όλα τα έγγραφα των προσφορών 

επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, 

τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή συμπράξεων. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες της μίας προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι προσφορές στις οποίες 

συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων, ο ίδιος 

συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία Σύμπραξη ή ένωση προσώπων), 

αποκλείονται από το διαγωνισμό ως απαράδεκτες. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

κατά τους όρους της παρούσας και της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να ασκούν 

δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της διακήρυξης. 

Εγγύηση Συμμετοχής  

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α της 1ης 

παραγράφου του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης συνολικής 

αξίας της προκηρυσσόμενης σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση προς τα επάνω. 

Για την εγγύηση συμμετοχής ως προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός που έχει γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι η προσφορά του 

διαγωνιζομένου. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς κατά τα αναγραφόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος των 

προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

73 - 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος με 

την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται στην 

παρούσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο 

της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.. 
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Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται 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 Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το νόμο 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. 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. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:  

o α) την ημερομηνία έκδοσης, 

o β) τον εκδότη, 

o γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

o ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

o στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

o 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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

o η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

o θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

o 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 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της Προσφοράς την εγγυητική επιστολή 

κατά τα ανωτέρω. 

Τυχόν προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να συνοδεύονται από την προβλεπόμενη στο 

παρόν εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με 

την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο 
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία, σε 

μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ενωσιακής και Εθνικής 

νομοθεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

o Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανερχόμενη σε ποσοστό 2% επί 

της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας του προκηρυσσόμενο έργου για το τμήμα 

που συμμετέχει ο κάθε οικονομικός φορέας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα ανωτέρω και 

o το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 

1599/1986 (Α'75), δια του οποίου επιβεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις, ήτοι: 

o ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/2016, ως αυτές εξειδικεύονται ανωτέρω και ειδικότερα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του ή σε βάρος οιουδήποτε προσώπου, που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, η οποία (απόφαση) να έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία να έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει, για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους, ήτοι για: 

 (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-διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας-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, 
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 (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 ). 

o ότι δεν έχει αθετήσει  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος - μέλος που εδρεύει η Αναθέτουσα Αρχή, 

εφόσον διαφέρει από τη χώρα εγκατάστασης. 

o Ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς 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.
33

 

 

o ότι δεν έχει περιέλθει σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 α) δεν έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με το 

άρθρο 18, παρ 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

 β) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

                                                 
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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ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν αποτελεί αντικείμενο 

διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, δεν βρίσκεται 

σε διακανονισμό με πιστωτές, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες καθώς και ότι δεν βρίσκεται σε οιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

 γ) δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

 δ) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 

έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 ε) δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη παροχή συμβουλών από πλευράς του οικονομικού φορέα ή 

συνδεόμενης με αυτόν επιχείρησης στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 στ) δεν 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) 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, δεν 

έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, δεν ήταν σε θέση, χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα, 

 η) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 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) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

 ι) ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα οποιοδήποτε 
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κώλυμα ή / και ασυμβίβαστο ή / και απαγόρευση σχετιζόμενη με την 

ισχύουσα νομοθεσία για την διαφάνεια στη διαφήμιση και στο χώρο 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με το αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης. 

o ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα 

αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 

του Ν. 4412/2016. 

o ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, που έχουν καθοριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ως ακολούθως: 

 Ως προς την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, απαιτείται να επιβεβαιώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και σε 

περίπτωση αλλοδαπού προσώπου ότι είναι εγγεγραμμένος σε 

Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο κράτος-μέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

Επισημαίνεται ότι οσάκις τούτο απαιτείται οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη-μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται και με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο ως άνω Παράρτημα. Απαιτείται 

επιπλέον να επιβεβαιώνεται ότι διαθέτει ειδική έγκριση ή ότι είναι 

μέλος συγκεκριμένου οργανισμού, ώστε μπορεί να παράσχει τη 

σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής του.  

 Για την απόδειξη της απαίτησης περί καταλληλότητας για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο προσωρινός Ανάδοχος 

απαιτείται να προσκομίσει:  

 α] πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα, δυνάμει 

του οποίου πιστοποιείται τουλάχιστον κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον υποψήφιο 

Ανάδοχο ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και 

σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου ότι είναι εγγεγραμμένος 

σε Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο 

κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις και 

 β] πιστοποιητικό ή βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια 

κατά περίπτωση Αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

τουλάχιστον κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο διαθέτει ειδική έγκριση ή 

είναι μέλος συγκεκριμένου οργανισμού, ώστε δύναται να 
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παράσχει τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής του. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων. 

Χρηματοοικονομική  Επάρκεια Υποψηφίων Αναδόχων 

Ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα απαιτείται 

να υποβάλλεται και να επιβεβαιώνεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 

φορέα που προέκυψε από την συναφή με το έργο  δραστηριότητά του για τις τρείς (3) 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016, 2017). 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής, απαιτείται ο προσφέρων να έχει μέσο όρο 

ετήσιου κύκλου εργασιών των (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού 

του έργου. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, και στην περίπτωση που αυτό συμμετέχει ως 

μέλος σε ένωση προσώπων ή σύμπραξη, απαιτείται να επιβεβαιώνεται η ημερομηνία 

σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα. 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, ο προσωρινός 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 α] Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησής 

του για τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016, 2017) 

 β] Χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τον νόμο (Ισολογισμό, καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και λοιπά στοιχεία αυτών στην τήρηση των οποίων υποχρεούται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος κατά τον νόμο και /ή το καταστατικό του) ή εκκαθαριστικά 

σημειώματα (ή άλλα νόμιμα παραστατικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή 

νομικών προσώπων ή οντοτήτων που δεν υποχρεούνται κατά τον νόμο ή/και το 

καταστατικό τους να τηρούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις), και όλα τα ανωτέρω 

για τις τελευταίες τρείς (3) οικονομικές χρήσεις (2015, 2016, 2017). 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος δεν υποχρεούται εκ του νόμου ή/και του 

καταστατικού του σε δημοσίευση ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης 

Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε 

άλλου σχετικού εγγράφου. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων, ο 

δε κύκλος εργασιών θα υπολογισθεί αθροιστικώς για το σύνολο των μελών της ένωσης. 

 

Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίων  

Ως προς την Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα, ο προσφέρων οφείλει να επιβεβαιώσει: 

α] ότι δραστηριοποιείται κατά την τριετία 2017, 2016, 2015 στον τομέα του σχεδιασμού, 

ανάπτυξης, εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής (εξοπλισμού και λογισμικού), με αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία στα 

παραπάνω αντικείμενα σε έργα αντικειμένου και συνολικού προϋπολογισμού, ίσου ή 

μεγαλύτερου, με το αντικείμενο της σύμβασης.   
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει κατά το προαναφερόμενο διάστημα των 

ετών 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ένα (1) τουλάχιστον έργο παρόμοιας πολυπλοκότητας  με 

το προκηρυσσόμενο έργο με επιτυχία (ολοκληρωμένο έργο), το οποίο να περιλαμβάνει:  

 Την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 30 οθονών πληροφόρησης επιβατών, 

τεχνολογίας TFT, εντός λεωφορείων και λογισμικό διαχείρισής τους. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 20 ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων 

στάσεων με τροφοδοσία από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογίας όμοιας με τη 

ζητούμενη στον διαγωνισμό. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση mobile και web εφαρμογής ενημέρωσης επιβατών 

για χρόνους άφιξης λεωφορείων. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται από ένα έργο ή από περισσότερα του 

ενός αθροιστικά. 

Για τον σκοπό αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού 

κατάλογο παρόμοιων έργων που περιλαμβάνουν δράσεις ανάλογες με αυτές που 

περιγράφονται στην παρούσα με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το 

προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία (έργα) να εκτελέστηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο την 

τελευταία πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, 

του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 

διαγωνιζομένου σε αυτό, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Πίνακας Συναφών Έργων  

Α/Α Πελάτης 
Τίτλος και σύντομη 

περιγραφή του έργου 

Διάρκεια 

εκτέλεσης 

έργου 

 

Προϋπολογισμός 

 

(Ευρώ) 

 

Παρούσα Φάση 

υλοποίησης 

Ποσοστό 

συμμετοχής στο 

έργο 

1.       

2.       

3.       

 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να υποβληθούν επικυρωμένα - εφόσον τούτο απαιτείται κατ' 

εφαρμογή των κείμενων διατάξεων - άλλως απλά αντίγραφα των οικείων συμβάσεων για την 

εκτέλεση των ανωτέρω έργων, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια, ο 

τόπος εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός εκάστου έργου, συνοδευόμενων από βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. 

Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των παρόμοιων έργων οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 

πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ολοκλήρωσης και ορθής εκτέλεσης των έργων 

ήτοι:  

 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, και 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη 
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ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ως προς την αλήθεια 

των στοιχείων, που αναγράφονται στον πίνακα έργων που παρατίθεται ανωτέρω. 

β] Προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει, προκειμένου να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, 

 κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την 

τεχνική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητα και θέση για την παροχή 

του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου 

των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και ειδικότερα: 

 Στοιχεία της εταιρείας-επιχείρησης 

 Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης 

 Περιγραφή της εταιρικής δομής συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος 

 Περιγραφή των τομέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας-επιχείρησης 

 Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής, διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού, εργαλείων, 

υλικών κλπ 

 Αναφορά σε πελάτες της εταιρείας-επιχείρησης (πελατολόγιο) 

 

Διάθεση Προσωπικού 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάλογο όλων των στελεχών που θα 

απασχοληθούν στην προτεινόμενη ομάδα έργου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Από τον 

πίνακα θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η επιστημονική καταλληλότητα κάλυψης των 

υποχρεώσεων υλοποίησης της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. Για τον σκοπό αυτό 

απαιτείται:  

- Υπεύθυνο Έργου (Συντονιστή της Ομάδας Έργου), ο οποίος να αποδεικνύει αυξημένη 

θεωρητική και πρακτική ενασχόληση με το υπό προκήρυξη αντικείμενο, τουλάχιστον 

δεκαπενταετούς διάρκειας  

- Ένα (1) Μέλος της Ομάδας Έργου με Μεταπτυχιακή (MSc, ή/και PhD) εξειδίκευση 

στην Οικονομική των Μεταφορών και αποδεδειγμένη δεκαετή ενασχόληση με το 

αντικείμενο (επαγγελματική και μελετητική εμπειρία) 

- Ένα (1) Μέλος της Ομάδας Έργου με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση (MSc, ή/και PhD) 

σε Ανάλυση Αστικών Συστημάτων Μεταφορών και πενταετή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική και μελετητική εμπειρία  

- Τρία (3) τουλάχιστον άτομα με επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα εφαρμογής 

των συστημάτων που αναφέρονται στο παρόν έργο. Το προσωπικό της κατηγορίας 

αυτής θα πρέπει να επιδεικνύει αποδεδειγμένη συνάφεια με τα έργα που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει ως συναφή με το υπό προκήρυξη έργο στην προσφορά του. Με τον 

τρόπο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να αποδείξει την απαιτούμενη συνοχή 

της Ομάδας Έργου, η οποία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του παρόντος έργου. 
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- Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με εξειδίκευση άμεσα σχετική με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο, το οποίο θα παράσχει επιτόπια υποστήριξη στο έργο με έδρα στην 

περιοχή εφαρμογής (Δήμος Ρόδου). 

Όλα τα άτομα που θα δηλωθούν στην Ομάδα Έργου των υποψηφίων Αναδόχων θα 

παρουσιάσουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, από όπου θα προκύπτουν αναλυτικά τα 

προσόντα που αναφέρονται στον Πίνακα Διάθεσης Προσωπικού.  

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής, ως προς την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον πίνακα 

προτεινόμενης στελέχωσης αυτού. 

 

Πίνακας Διάθεσης Προσωπικού 

Α/Α 
Ον/μο 

Στελέχους 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 
Ειδικότητα 

Έτη 

Εμπειρίας 

Σχέση εργασίας με τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο (Έμμισθο 

Προσωπικό / Εξωτερικός 

Συνεργάτης) 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Επισημαίνεται ότι αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου καθώς και μελών της Ομάδας 

Έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων της παρούσης, 

μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη με αντίστοιχα προσόντα, κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου 

αιτήματος του Αναδόχου και μετά από σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΠΠΕ. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω 

διαδικασίας από πλευράς αναδόχου, επέρχεται η έκπτωσή του και επιβάλλονται, κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την 

αντικατάσταση στελέχους ή συνεργάτη που συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων της 

σύμβασης, εφόσον κατά την αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εξεύρεση αντικαταστάτη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, 

αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι 

προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να θεωρήσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι ένας 

οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες, εάν 

διαπιστώσει ότι ο φορέας αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Επιπλέον από τον υποψήφιο ανάδοχο ζητείται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει: 

- ότι διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

- ότι θα έχει στη διάθεσή του μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης. 

- ότι διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το 

πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα ή άλλο Φορέα 

Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο 

εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά: Έργα Πληροφορικής και 

εγκατάσταση υλικού και τεχνική υποστήριξη, service ή αντίστοιχο.  

- ότι σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της υπό ανάθεσης σύμβασης, που δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 30% αυτής, τότε απαιτείται να προσδιορίζει επαρκώς το εν λόγω τμήμα. 

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 οικείους υπεργολάβους. 

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της υπό ανάθεσης σύμβασης, τότε απαιτείται να 

καταθέσει επιπρόσθετα, για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας έργου που δεν είναι 

μόνιμα στελέχη του, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην 

οποία να δηλώνεται ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης και ότι οι τρίτοι δέχονται 

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και δεσμεύονται να εκπληρώσουν το μεταξύ 

τους συμφωνηθέν τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να δεσμευτεί ότι για την εκτέλεση 

της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης 

και ότι οι τρίτοι φορείς διαθέτουν τις απαιτούμενες ρητά αναφερόμενες ανωτέρω ικανότητες 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που 

προκηρύσσεται με την παρούσα. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση αντικειμένου της σύμβασης, τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα: 
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Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 
Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας 

   

   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος (σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας) συμπληρωματικά με τον 

ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνες Δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων 

των υπεργολάβων (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ή των ίδιων των υπεργολάβων, με τις 

οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν 

με τον υποψήφιο έως το πέρας της διάρκειας της σύμβασης. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι 

νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν 

τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες 

δηλώσεις κατά τα ανωτέρω. 

Στην περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 

προτίθεται να στηριχθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ως άνω νόμου, 

κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.  Για τους λόγους αυτούς, οι υπεργολάβοι οφείλουν να 

καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων τους (σε περίπτωση νομικών 

προσώπων) ή των ίδιων, με τις οποίες να δηλώνουν ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74 του ως ν. 4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα να 

αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά στην παρ. 1 του άρθρου 78 

του ν. 4412/2016. 

Οσάκις ο οικονομικός φορέας, που συμμετέχει στο διαγωνισμό, στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω 

πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις – Διευκρινήσεις  

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις 

κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την παρούσα. Το ΤΕΥΔ προσδιορίζει τη 

δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 

δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 

θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω 

δικαιολογητικά. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν τούτο απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα, 

στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά 

δικαιολογητικά. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση που συμμετέχων είναι σύμπραξη, 

κοινοπραξία ή ένωση προσώπων - έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης και 

των Παραρτημάτων που τη συνοδεύουν, β) της κείμενης νομοθεσίας, ως αυτή αναφέρεται 

ανωτέρω. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών. 

Μόνο ο προσφέρων που θα επιλεγεί ως προσωρινός Ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει τα 

αποδεικτικά του στοιχεία για τις ως άνω απαιτήσεις. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Στην 

περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4412/2016,  οι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην 

αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους. 

Τα μέλη των Ενώσεων/ Κοινοπραξιών Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα παραπάνω δικαιολογητικά σωρευτικά. Οι ενώσεις 

/κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή, 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν: 

- Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 

o να αναγράφεται και να  οριοθετείται με  σαφήνεια το ποσοστό  συμμετοχής 

κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το 

ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης 

του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς 

o να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί 

σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

o να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της 

για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

o να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας 

θα  είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας 

αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης 



154  

- Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο 

να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία 

και στον Διαγωνισμό 

 

Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών 

 

Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό απαιτείται να 

καταρτίσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr την προσφορά τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα ή εάν όχι σε επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ενδεικτικά ν. 4412/2016 και άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»). Μετά την παρέλευση της κατά τα άνω 

ταχθείσας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας καθίσταται αδύνατη η υποβολή 

οποιασδήποτε προσφοράς. 

Οι προσφορές απαιτείται με ποινή απαραδέκτου σε αντίθετη περίπτωση να: 

o Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο  που αναφέρεται κάτωθι και να φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του. 

o Αναγράφουν τη συνολική τιμή της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς 

αριθμητικώς και ολογράφως. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκκινεί αμέσως από την ανάρτηση του τεύχους στην ως άνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Κατόπιν της κατάθεσης της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 

που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης Διαγωνισμού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή 

για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, δεν θα αποσφραγιστούν μέχρι την ημέρα και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 96 του ν. 4412/2016. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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διατάξεις του άρθρου αυτού και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης δεν λαμβάνονται υπ' 

όψιν. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας. 

Προσφορές που κριθούν αόριστες ή/και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους 

ή αντιφατικούς προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις ή/και προϋποθέσεις, χαρακτηρίζονται ως 

μη αποδεκτές και απορρίπτονται αυτομάτως και αυτοδικαίως, άνευ ειδικότερης περαιτέρω 

ανάγκης αιτιολογίας για την απόρριψή τους. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

όρων της παρούσης διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 

όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4155/2013. 

 

Ειδικότερα ως προς τις Ενώσεις Φυσικών / Νομικών Προσώπων: 

Η ένωση προσώπων οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης οικονομικών φορέων καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

Για την υποβολή προσφοράς η ένωση οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθεί 

συγκεκριμένη νομική μορφή. Ωστόσο, σε περίπτωση που της ανατεθεί η εκτέλεση της 

σύμβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο 

μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή, άρτια και 

αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης υπέχει ευθύνη αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή ως 

προς την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης της Σύμβασης 

Σημειώνεται ότι στην προσφορά που θα υποβληθεί θα αναφέρεται ο εκπρόσωπος της ένωσης 

καθώς και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της 

ένωσης. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να γίνεται μνεία στο μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος να υλοποιήσει. 

Εάν εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. 

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται 
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από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά κατά απόλυτη διακριτική 

ευχέρεια.  Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για 

να εκπληρώσουν πλήρως και προσηκόντως τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας, τότε 

αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή κατά διακριτική ευχέρεια αυτής με βάση την παρούσα και την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Φακέλου Προσφοράς  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου ο κάθε (υπο)φάκελος 

αντιστοιχεί στην σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

περιλαμβάνονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση: 

o Η εγγύηση συμμετοχής 

o Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης κατά τα ανωτέρω αναλυτικά 

εκτιθέμενα. 

o Η Τεχνική Προσφορά, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και στοιχεία: 

o Περιγραφή υπό προμήθεια εξοπλισμού 

o Εξοπλισμός 

o Λοιπές Υπηρεσίες (εκπαίδευση, εγκατάσταση) 

o Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

o Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου – Φάσεις – Παραδοτέα 

o Οργανωτική Δομή Διοίκησης και υλοποίησης έργου (Ομάδα έργου) 
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o Μεθοδολογία Διοίκησης του έργου. 

o Πίνακες Συμμόρφωσης 

o Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

Η εμφάνιση τιμής/ τιμών ή οιουδήποτε οικονομικού ή ενδεικτικού της οικονομικής 

προσφοράς στοιχείου στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

του Έργου, όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας και τα ακόλουθα: 

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Προσφέρων 

έχει κατανοήσει το αντικείμενο της σύμβασης, που καλείται να αναλάβει, ενώ θα πρέπει να 

προτείνει κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και κατάλληλα διαθέσιμο προσωπικό, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Κάθε 

υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να υποβάλει με τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφορά τους το σύνολο των πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων και λοιπών 

διασφαλίσεων που προβλέπονται από την παρούσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην περίπτωση που δεν 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά), σε πρωτότυπη έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη απόδειξη αντιπροσώπευσης του 

εν λόγω προμηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Για την ευχερέστερη σύγκριση και αναζήτηση των στοιχείων των προσφορών θα πρέπει να 

τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της παρούσας και να συνοδεύεται η 

προσφορά από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με 

την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω επί ποινής αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο 

Διαγωνισμού. 
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Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

παρούσας Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 

την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

Πλέον των ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 

γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης η αντίληψη και η 

ικανότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης 

που πρόκειται να αναλάβει. Τα ελάχιστα αναφερόμενα παρακάτω στοιχεία δεν αποκλείουν 

και τη παρουσίαση οιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να 

περιλάβει στην  προσφορά του.  

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και 

να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και να 

υποβληθεί ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως αυτής σε αντίθετη περίπτωση, στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Ειδκότερα: 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Ο συμμετέχων οφείλει να αναγράφει στο έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση της σύμβασης. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το συνολικό ποσό σε 

ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται ο 

υποψήφιος να εκτελέσει την σύμβαση. Προσφορές που δε δίνουν την τιμή σε Ευρώ ή που 

καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για την σύνταξη 

της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προβλεπόμενο έντυπο από την 

παρούσα διακήρυξη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του 

έργου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Προσφορά με μεγαλύτερο κόστος από αυτό του 

προϋπολογισμού του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 

περίπτωση, από τον ίδιο τον υποψήφιο πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου), ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου παρόχου (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της, είτε από 

τον διορισμένο κοινό εκπρόσωπό τους. 

Στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται και ενδεχόμενες υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που είναι δυνατό να προκύψει κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό 

της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στην 

προσφερόμενη τιμή. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 

της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν 

αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 

(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ως άνω (υπο)φακέλου, η εκ 

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 

προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

Γενικές Παρατηρήσεις επί της Διαδικασίας  

Παροχή Διευκρινήσεων από Υποψηφίους 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα αναγραφόμενα αναλυτικά στο 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, 

δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν ν' απαντήσουν 

εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην 

των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει 

τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω  

ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι  διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη 

υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση 

παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων. 

Οι διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις αφορούν μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 
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πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι διευκρινήσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, οι 

οποίοι οφείλουν ν απαντήσουν εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 

του σχετικού εγγράφου, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 

μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των 

διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

Ελλείψεις Δικαιολογητικών 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων 

συμπλήρωσή της. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα 

ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις 

και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 

προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα 

δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των (υπο)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται 

υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf, με ποινή 

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον διαγωνιζόμενο 

υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ειδικότερα, οι 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς προσκομίζονται - με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση - 

από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) 

στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός και ο 

πλήρης τίτλος της Διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα πλήρη 

στοιχεία του προσφέροντος, ο τίτλος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

καθώς και πλήρης λίστα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά 

αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, ενδεικτικά η εγγύηση συμμετοχής. Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά απαιτείται να υποβληθούν από τον προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή σε 

έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο με την σήμανση 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα φέρει τον τίτλο και αριθμό 

της Διακήρυξης. 

Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα 

οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, 

θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθειμένα και οδηγούν αυτόματα σε απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 

μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους συντάκτες τους. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, τουναντίον απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και με τον τρόπο που υποδεικνύεται 

από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε 

τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 

επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 

υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Η έννοια 

της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου και ρητά δεν 

αφορά την οικονομική προσφορά του. Επιπλέον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
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εμπιστευτικά έγγραφα ή κεφάλαια της τεχνικής προσφοράς που δεν συνοδεύονται από 

δηλώσεις κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

Ισχύς Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες 

από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορές που 

αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν προκύψει ζήτημα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 

έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 

διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παραταθεί το πολύ για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από την 

παρούσα Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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. Στην περίπτωση που οι οικονομικοί 

φορείς, κατόπιν αιτήματος, δέχθηκαν πριν τη λήξη της ισχύος τους την παράταση της ισχύος 

της προσφοράς τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

διάστημα. 

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης 

του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η σύμβαση αποδέχεται με την υπογραφή της 

σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 

σύμβασης αυτής. 

 

Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό - με ποινή αποκλεισμού, σε 

αντίθετη περίπτωση - οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες σε περίπτωση που τυχόν 

υποβληθούν. _Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δε 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά 

της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές  

Σε περίπτωση που τυχόν προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες 

που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

«Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά» η οποία είναι μικρότερη του 90% του 

προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή 

δύναται να ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έγγραφη αιτιολόγηση 

της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου 

παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο διαγωνιζόμενος θα 

παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον 

προσφέροντα, δικαιούμενη να απορρίψει την προσφορά εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν 

εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

προτείνεται. 

Ειδικότερα, εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 

χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να 

απορριφθεί αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον 

προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, 

την οποία ορίζει η Αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά 

κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων έχει τα 

δικαιώματα που του απονέμονται από το άρθρο 89 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την 

Επιτροπή. 

 

Μη κανονικές και απαράδεκτες προσφορές  

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα οι προσφορές: 

α) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,  

β) που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,  

γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,  

δ) που κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 

 

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα οι προσφορές: 

 

α) που υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 

και  

β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε 

και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
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Λόγοι απόρριψης προσφορών  

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 91 

του ν. 4412/2016, προσφορά:  

α) που αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του ως άνω νόμου ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης,  

β) που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ως άνω νόμου,  

δ) που είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) που υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  

στ) που τελεί υπό αίρεση. 

 

Διαδικασία  διεξαγωγής  διαγωνισμού  -  Ηλεκτρονική  

αποσφράγιση  και  αξιολόγηση προσφορών  

 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα 

με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Αξιολόγησης και Ανάθεσης) που όπως συγκροτείται με Απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο (2) στάδια ως εξής: 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του Υποφακέλου Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» 

o Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του Υποφακέλου Β : «Οικονομική προσφορά» 

 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Υποφακέλου Α: Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί 00/00/2018 και ώρα 00:00 

μ.μ., ήτοι 3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
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εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης των  προσφορών γίνεται 

αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών, μέσω συστήματος. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή 

κατά την ανωτέρω ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων) ή αν 

μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται πέντε τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 

της σύμβασης ενώ αναρτάται και  στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, της Αναθέτουσας Αρχής 

και της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές μπορεί 

να οριστεί και νέα ημερομηνία εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 98 

του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω αντικείμενο σύμβασης με την εκ νέου τήρηση 

όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επιτρέπεται  να έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν και των 

δικαιολογητικών και στοιχείων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί εμπιστευτικά από τους 

προσφέροντες.  

Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / 

ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

Στην ίδια συνεδρίασή της, η Επιτροπή προβαίνει και στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

φακέλων των προσφερόντων με τα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία δεν φέρουν την 

ηλεκτρονική υπογραφή τους κι έχουν αποσταλθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ταχυδρομικά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία ελέγχονται ως προς την απαιτούμενη ταύτισή τους με τα 

ηλεκτρονικώς υποβεβλημένα. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς  και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εντύπως από κάθε 

προσφέροντα, και εξετάζει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 

του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, δύνανται να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, 

μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - 
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οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - 

συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Για όσες προσφορές κρίνονται αποδεκτές ως προς το δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω 

και τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προχωρά στην επισκόπηση, αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών βάσει των τεχνικών στοιχείων που θα έχουν 

υποβάλλει οι Υποψήφιοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης προχωρά στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων, οι οποίοι δεν αποκλείσθηκαν 

κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που αναφέρονται παρακάτω, μέσω του 

συστήματος. 

 

Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης εκάστης Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

και Ανάθεσης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

Αφού ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της τυχόν 

προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης, θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα 

με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

Ι. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και Βαθμολόγησης 

Α/Α Περιγραφή Κριτηρίων 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Κ1 

Ποιότητα / Αξιοπιστία των χρησιμοποιούμενων 

υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης 

25% 

Κ2 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου 

υλικού 
20% 

Κ3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 15% 

Κ4 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής 

Λειτουργίας 
5% 

Κ5 
Αντίληψη και κατανόηση του Έργου για την 

συγγραφή της Μελέτης Εφαρμογής 
5% 

Κ6 Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που 

απορρέουν από το προκηρυσσόμενο έργο, 
10% 
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αναφορικά με την περιοχή εφαρμογής (περιεχόμενο 

Μελέτης εφαρμογής) 

Κ7 

Καταλληλότητα / συνοχή Επιστημονικής Ομάδας 

Έργου αναφορικά με την αρτιότητα της Μελέτης 

Εφαρμογής  

5% 

Κ8 Συνοχή Τεχνικής Ομάδας Έργου  5% 

Κ9 
Παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εγγύησης 

καλής λειτουργίας του συστήματος 
5% 

Κ10 Υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο 5% 

Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Τεχνικής Προσφοράς: 
100% 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το 

στάδιο, σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η 

χειρότερη επίδοση μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη 

βαθμολογία, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της. διακήρυξης για το κριτήριο 

(στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 

100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς, ως 

μη κατάλληλες προσφορές. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται οριακά τα κριτήρια και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται 

δε μέχρι τους 120 βαθμούς αναλογικά με τον βαθμό υπερκάλυψης των απαιτήσεων κάθε 

κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς 

και η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η βαθμολογία Κi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 

προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 

οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του 

Ν.4412/2016). 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του (σ), η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς 

θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Ti = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το 

Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λi = 0.7 x ( Ti / Tmax ) + 0.3 x (Fmin/Fi) 

όπου: 

o Tmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

o Ti: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

o Fmin: το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

o Fi: το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

o Λi: τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο 

δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά με βάση την τεχνική βαθμολογία.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Κατακύρωση Ανάθεσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή ακολούθως, ορίζει στο σύστημα τον μειοδότη στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, και τον ειδοποιεί να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 

μορφή αρχείου. pdf σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω στην 

παρούσα, εντός είκοσι (20) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά και όχι νωρίτερα των δέκα (10) ημερών, Τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

κατακύρωσης που δεν υπογράφονται ψηφιακά από τον νομίμως εξουσιοδοτούμενο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα, αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 3 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους σε σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου 

Αναδόχου, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται τα περιεχόμενα του 

φακέλου. 

Αν ο συμμετέχων με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς, κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε επιπλέον ημέρες. 
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Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η πρόσκληση για δικαιολογητικά κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 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 

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 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ως άνω νόμου, 

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 των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή 

σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

οικείων δικαιολογητικών.  

Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης για τις οψιγενείς μεταβολές, δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού Αναδόχου, 

αν όχι, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Εντάσεις – Προσφυγές  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή  παράλειψης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α'/147). Η προδικαστική προσφυγή 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την 

επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω 

άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
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προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. Οι χρήστες - 

οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή  την  απόρριψη  της  προσφυγής  μέσω  

της  λειτουργίας  του  Συστήματος  "Επικοινωνία".  Η  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή 

σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η 

άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την 

Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 

μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) 

του ν. 4412/2016 

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση καλείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 

2677/2013) με θέμα "Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων". Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο 

μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που 

επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του 

άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β' και γ' εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ 

[περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού] ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 

σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά. 

Τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση στον προσφέροντα, 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις 

του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 

στην περίπτωση που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα εντός (3) τριών 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής, με διαβιβαστικό μέσα σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από 
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τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

Ειδικότερα, ο προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

Α] Ως επαρκή απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται και εξειδικεύονται στην § 2.11.6. περ. Α] υποπεριπτώσεις α) έως στ) της 

παρούσης (άρθρο 73 ν. 4412/2016), ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει 

απόσπασμα 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 να προκύπτει ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α) έως στ). Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο. Στην 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 

τότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, το απόσπασμα ισοδύναμου 

εγγράφου πρέπει να εκδοθεί για οιοδήποτε πρόσωπο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου. 

Β] Ως επαρκή απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 73 ν. 4412/2016, ο προσωρινός Ανάδοχος 

καλείται να προσκομίσει: (α) πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από τα οποία προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του  που  αφορούν  

στην  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

τουλάχιστον κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Ειδικότερα, απαιτείται να προκύπτει ότι είναι ασφαλιστικά 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στην καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο για τα μέλη του, δηλαδή για 

τους ομορρύθμους εταίρους και διαχειριστές (σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών), 

τους διαχειριστές (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανωνύμων 

εταιρειών (καθώς και για τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι σε περίπτωση 

άλλου νομικού προσώπου) όσο και για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό 

τουλάχιστον κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον 

υποψήφιο Ανάδοχο. (β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του τουλάχιστον κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο. Από τα ως άνω πιστοποιητικά απαιτείται να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα 

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος - μέλος που εδρεύει η 

Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον διαφέρει από τη χώρα εγκατάστασης. γ) 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 
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ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και 

αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

 

Γ] Ως επαρκή απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 73 ν. 4412/2016, ο προσωρινός Ανάδοχος 

καλείται να προσκομίσει: (α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν αποτελεί αντικείμενο 

διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, δεν βρίσκεται σε 

διακανονισμό με πιστωτές, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες καθώς και ότι δεν βρίσκεται σε οιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από εθνικές, νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις τουλάχιστον κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό 

τις περ. Ι, ΙΙ, Ill, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. (β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

o δεν έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού, 

εργατικού και κοινωνικού δικαίου  

o δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

o δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

παροχή συμβουλών από πλευράς του οικονομικού φορέα ή συνδεόμενης με 

αυτόν επιχείρησης στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 

4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

o δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
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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,  

o 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, δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016 από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 

o δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να 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,  

o δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

Δ] Ως επαρκή απόδειξη ότι δεν του έχει επιβληθεί σε βάρος του στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ο 

προσωρινός Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν 

έχει επιβληθεί σε βάρος του στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, δύναται 

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. Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι έχει 

καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 

και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από 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 
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χρήση της δυνατότητας που παρέχεται εν προκειμένω κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

Γενικές Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

Ως προς τις Ενώσεις Προσώπων : 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

Ως προς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και εν γένει Δηλώσεις: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και εν γένει οι δηλώσεις που απαιτούνται από την παρούσα 

διακήρυξη απαιτείται να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται: 

o από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης),  

o ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι δηλώσεις εν γένει να 

φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκτός εάν υπέχουν θέση εξουσιοδότησης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά δεν απαιτείται να φέρουν 

σφραγίδα και υπογραφή. 

Στις υπεύθυνες δηλώσεις και στις δηλώσεις εν γένει που απαιτούνται από την παρούσα θα 

αναγράφονται οπωσδήποτε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να είναι σωστές και 

πλήρεις. 

Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται η Υπεύθυνη 

Δήλωση του ν. 1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες ή μη επιχειρήσεις ή έτερα πρόσωπα 

με έδρα στην Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες ή μη επιχειρήσεις ή έτερα πρόσωπα με 

έδρα στην αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε η κατά τα άνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 

1599/1986, είτε ένορκη βεβαίωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή στα κράτη που δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, επίσημη 

δήλωση που γίνεται από τον συμμετέχοντα ή μη ή έτερο πρόσωπο ενώπιον δικαστικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης 

της επιχείρησης. 

Οι υποψήφιοι που δεν αποδείξουν ότι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, 

σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της 

παρούσας διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται από τη συνέχεια 

της διαδικασίας αιτιολογημένα. 

Στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, το ποσοστό 

συμμετοχής κάθε προσώπου και το συγκεκριμένο τμήμα και το ειδικό μέρος του Έργου με το 

οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 
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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). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι 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. 

Διορισμός Αντικλήτου: Ο προσφέρων δύναται με υπεύθυνη δήλωσή του, που υποβάλλεται 

με τα προβλεπόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής, να ορίζει αντίκλητο ως υπεύθυνο 

για την επικοινωνία του προσφέροντα με την Αναθέτουσα Αρχή και για κάθε κοινοποίηση 

από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα. Στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ). Επισημαίνεται ότι ο ορισμός αντικλήτου δεν είναι 

υποχρεωτικός για τους προσφέροντες. 

Η μη έγκαιρη και μη προσήκουσα υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών 

του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό και η 

σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο, κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης, υποψήφιο 

Ανάδοχο, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες 

μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Οι Οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

ν. 4155/2013. 

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 την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Απόφαση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης  

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 

την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται 

μαζί με τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ηλεκτρονικά 

σε όλους τους συμμετέχοντες. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
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αποτελέσματά της έως ότου η Αναθέτουσα Αρχή την κοινοποιήσει σε όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

o α) παρέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

o β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Στον 

προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, με μορφή αρχείου .pdf, σχετική ειδοποίηση μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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, 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 δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 

2.21 Ματαίωση διαδικασίας  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

o α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων ή συμμετεχόντων ή  

o β) εάν κανείς από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 

κατά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει τη διαδικασία:  

o α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

o β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη  διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο, 

o γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν 

η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη  συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  ε) για 

λόγους  επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος. 
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Εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθέντες λόγοι ματαίωσης, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 

να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 

Κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης  

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται και υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για 

την υλοποίηση των δράσεων και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών που αποτελούν 

το αντικείμενο της σύμβασης. 

Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα 

λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι 

παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό 

αντικείμενο του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. 

Στη Σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν: 

o Οι όροι που αναφέρονται στην Διακήρυξη αυτή και τα Παραρτήματά της. 

o Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων, και έγινε αποδεκτό 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 

προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, ή παραδρομών 

ή παραλείψεων. 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αμετάβλητο κατά την διάρκεια εκτέλεσής της. Η 

σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων 

τους ή όταν τούτο καθίστατο αναγκαίο λόγω συνδρομής εξαιρετικών λόγων που αφορούν 

στην προάσπιση και προστασία της δημόσιας υγείας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων 

της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 

συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως 

προδιαγράφηκε. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση 

κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογραφεί πριν από την 

παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας, το χρονοδιάγραμμα παροχής των συμφωνημένων 

υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα 

στην προθεσμία που έχει ορισθεί, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής 

δύναται, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης 

στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό. Σε κάθε 

περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο 
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Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα 

αποζημίωσης κατά του έκπτωτου Αναδόχου για κάθε θετική και αποθετική ζημία τυχόν 

υποστεί. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται 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 X του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε το κάθε τμήμα του διαγωνισμού, είναι 

υποχρεωμένος, το αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

αξίας της σύμβασης (για κάθε τμήμα), που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το β' εδάφιο της 1ης παραγράφου του άρθρου 72 

του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 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. 

Με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει 

ισχύ δύο μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η Εγγύηση Καλής εκτέλεσης εκδίδεται 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 Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το νόμο 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. 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. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:  

o α) την ημερομηνία έκδοσης, 

o β) τον εκδότη, 
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o γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται , 

o δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

o ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

o στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

o 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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

o η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

o θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

o ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή 

ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή του στην ένωση εταιρειών ή στην 

περίπτωση έκδοσης μίας ενιαίας - συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται 

όλα τα μέλη με την επωνυμία τους καθώς και το ποσό που τους αναλογεί. 

 

Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου 

Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με την περάτωση των παραδοτέων των 

επιμέρους πακέτων εργασιών μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο οριστικό 

χρονοδιάγραμμα παροχής Υπηρεσιών στο Μέρος Β. της παρούσης. 

Η παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του έργου (ΕΠΠΕ) της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής της κάθε φάσης του έργου, καθώς και της οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου θα συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους 

κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα 

της Αναθέτουσας Αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

Ειδικότερα, οι προθεσμίες παράδοσης καθορίζονται από το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα 

μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, ως αυτό αναλυτικά εκτίθεται στο Μέρος Β. της 

παρούσης. Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται είναι ενδεικτικό και 

μπορεί να διαφοροποιηθεί με τεκμηριωμένη πρόταση των διαγωνιζόμενων στο φάκελο της 

τεχνικής τους προσφοράς χωρίς όμως την αλλαγή του συνολικού χρόνου που προβλέπεται για 

την ολοκλήρωση του έργου. 
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Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους υπηρεσιών περιλαμβάνει: 

o Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής.  

o Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα παραδίδονται στον 

Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παράδοσή του. Ο Ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός είκοσι (20) εργασίμων 

ημερών. 

o Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα 

κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

εκθέτει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο 

παραδοτέο του Αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να τις ενσωματώσει στο παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. 

Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις  ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 

προς τις  υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι 

διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. 

Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, ως ακολούθως: 

100%, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση 

των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ως άνω πληρωμές, σύμφωνα με το Άρθρο 

200 του Ν. 4412/2016, είναι: 

o Πρωτόκολλο τμηματικής / οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή 

o Τιμολόγιο του αναδόχου 

o Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

o Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

o Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

αποδεικτικό εξόφλησης/ καταβολής για τα ακόλουθα ποσά: 

o Ποσό ίσο με το 0,06% (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως 

τροποποιήθηκε με το Αρ 375 παρ 7 του Ν 4412/2016) της αξίας τιμολογίου 

προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το οποίο υπόκειται σε 

τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

o Ποσό ίσο με 0,02% (αρ. 36 παρ. 6 εδ. α' και β' Ν. 4412/2016) της αξίας του 

τιμολογίου προ φόρων και κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου,  στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής  Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
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Εναλλακτικά ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί στην καταβολή των ποσών επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ως άνω ποσοστών, άπαξ πριν την πρώτη πληρωμή του και να 

υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά κατά την πρώτη τιμολόγησή του. 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις. 

Τα έξοδα δημοσίευσης του Παρόντος Διαγωνισμού βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο ο οποίος πριν τη πρώτη πληρωμή του 

οφείλει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% 

από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου εκτός των ρητών δεσμεύσεών του που απορρέουν από την 

παρούσα Διακήρυξη, είναι οι ακόλουθες:  

Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση του Υποέργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του Υποέργου και αφορούν σε 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε 

πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε 

απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο θα 

τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: 

Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα 

διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να 

περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το έργο. 

Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή 

δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ' αιτίας ή αφορμής 
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των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, 

στοιχείο ή δεδομένο. 

Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την 

με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά. 

Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση 

ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της 

οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο 

τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε 

μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το 

Π.Δ. 394/1996, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Ανωτέρα βία  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε 

περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αρκεί να έχουν έγκαιρα 

και καλόπιστα γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος το γεγονός ανωτέρας βίας και τα στοιχεία από 

τα οποία αυτό αποδεικνύεται. Αν το γεγονός ανωτέρας βίας αφορά τον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια να αναθέσει μέρος ή το 

σύνολο της σύμβασης σε τρίτον ανάλογα με τις περιστάσεις, πρωτίστως εάν τούτο απαιτείται 

από κατεπείγοντες λόγους, εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, πάντοτε υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δύναται να 

ζητήσει ως αποζημίωση ούτε το μέρος της αμοιβής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί ή εν γένει 

οποιοδήποτε ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες ούτε να εγείρει 

οιασδήποτε φύσης αξίωση κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

Λύση - Καταγγελία της σύμβασης - Έκπτωση Αναδόχου  

Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του χρόνου της συμβατικώς ορισμένης 

διάρκειάς της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις, διαζευκτικώς: 

o α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο και σύμφωνα με τους όρους 

που ορίζονται στη Σύμβαση, στην Διακήρυξη, στο αρ. 133 Ν. 4412/2016 και στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

o β) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που απαιτεί νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4421/2016, 

o γ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

προηγούμενη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

o δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
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o ε) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της από 

την Αναθέτουσα Αρχή καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

o α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 

ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που 

επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

o β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια 

υπηρεσία, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή 

του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα και 

μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του 

πράξουν το ίδιο με δική του ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες. 

o γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε στοιχεία, πληροφορίες, εξοπλισμό, 

υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται 

στην κατοχή του, μεριμνώντας ώστε οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν 

το ίδιο με δική του ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 

την αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 

Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συμψηφίσει 

κάθε αξίωση ή απαίτηση κατά του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς αλλά όχι 

περιοριστικώς της αξίωσης αποζημίωσης, με οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο προς τον 

Ανάδοχο για το μέρος των εκτελεσθεισών Υπηρεσιών. Ακόμη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να προβεί σε αναλογική μείωση του οφειλόμενου ποσού, αναλόγως της έκτασης του μέρους 

των μη εισέτι κατά τον χρόνο καταγγελίας παρασχεθεισών Υπηρεσιών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 

τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 

δεν έχει ακόμα πληρώσει. Ο προσδιορισμός και εκτίμηση των όρων της αγοράς εναπόκεινται 

στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 

κάθε ζημία που υπέστη. Ιδίως και όλως ενδεικτικώς η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 

αποζημίωση από τον Ανάδοχο και για κάθε ζημία που υπέστη λόγω πλημμελούς εκτέλεσης 

της Σύμβασης ή λόγω αδυναμίας αξιοποίησης των Υπηρεσιών για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με 
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λύση - καταγγελία της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια των Υπηρεσιών. Για την 

άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή - γνωστοποίηση άσκησης 

δικαιώματος προς τον Ανάδοχο. 

Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, η οποία αποτελεί δικαίωμα της 

Αναθέτουσας Αρχής σωρευτικώς υφιστάμενο και ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής μαζί με οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αυτής από την 

Διακήρυξη, τη σύμβαση η/και την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 

4412/2016 καθώς και οποιαδήποτε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Σάββας Διακοσταματίου 
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Μέρος Β. – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 

 

Περιγραφή της Εφαρμογής που αφορά το Ολοκληρωμένο Σύστημα ευφυών μεταφορών με 

τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του λεωφορείου 

Το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους 

συστήματος τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για την 

συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του 

συστήματος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών 

σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις 

του Ευρωπαϊκού χώρου.  

Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 

διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης 

επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το 

οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και 

τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Τέλος περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την βελτιστοποίηση καθώς και τεχνική 

υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος. 

Το έργο απαιτεί πρωτίστως μελέτη εφαρμογής για την αναλυτική επισκόπηση των 

ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες θα περιγραφούν για την περιοχή εφαρμογής, θα 

ποσοτικοποιηθούν και θα αποτελέσουν ποσοτικό και ποιοτικό σημείο αναφοράς για την 

προμήθεια του εξοπλισμού που θα ακολουθήσει την ανάπτυξη των Υπηρεσιών για την 

υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ευφυών Μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες 

πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του λεωφορείου.  

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 

 

1. Υπηρεσία Πληροφόρησης Πολιτών για Έκτακτα Συμβάντα μέσω διαδικτύου 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): συλλογή δεδομένων συμβάντων από 

τις υπηρεσίες του Δήμου – αναφορά σε ιστορικότητα αν υπάρχει  

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): πληροφορίες συμβάντων 

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

επιπέδου 2 (διάδραση)  

 

2. Παρουσίαση χρονοπρογραμμάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): συλλογή δεδομένων δρομολογίων 

από τις υπηρεσίες του Δήμου 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνοι Άφιξης/Αναχώρησης των 

ΜΜΜ  

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

επιπέδου 2 (διάδραση): Ηλεκτρονική Υπηρεσία επιπέδου 2 (διάδραση) 

 

3. Υπηρεσίες Ενημέρωσης Άφιξης Λεωφορείου σε Στάση 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): δεδομένα θέσης οχήματος 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνος Άφιξης Λεωφορείου σε 

Στάση 

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

επιπέδου 2 (διάδραση) 
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Για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, η μελέτη εφαρμογής θα καταδείξει τις λεπτομερείς 

προδιαγραφές για την ανάπτυξη των ακόλουθων Κέντρων και Υπηρεσιών: 

 
Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, στόχος είναι η ανάπτυξη λογισμικού το οποίο θα 

περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές 

του συστήματος που αφορούν στην αστική συγκοινωνία και τις ευφυείς στάσεις. Θα 

επιτρέπει με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και εφαρμογής πληροφόρησης επιβατών την 

πληροφόρηση των επιβατών για τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις 

στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Θα διαθέτει εργαλεία μέσα από γραφικό περιβάλλον και θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη με 

χάρτες για την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας αλλά και της 

λειτουργικής κατάστασης των επιμέρους συστημάτων τηλεματικής.  

Για την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα ληφθούν υπ’ όψιν οι διαλειτουργικότητες με το 

λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών Flash της εταιρείας 

Swarco Mizar (έργο ΜΟΤΙVATE, στο πλαίσιο του έργου Ιnterreg – MED 2014-2020 που 

βρίσκεται σε εξέλιξη).  Για τη διασύνδεση με το λογισμικό Flash, ο ανάδοχος θα 

χρησιμοποιήσει τα web services που παρέχονται από αυτό, με σκοπό να λαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων και τους χρόνους άφιξης στις 

στάσεις. Η Μελέτη εφαρμογής θα εξειδικεύσει όλες τις προδιαγραφές αρμονικής ανάπτυξης 

και διαλειτουργικότητας.  

 
Εφαρμογή Πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Η Μελέτη θα διαστασιολογήσει την mobile εφαρμογή πληροφόρησης η οποία θα είναι 

διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smartphones και θα παρέχει πληροφόρηση των επιβατών 

για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο 

διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα εύρεσης 

διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας. Η 

εφαρμογή θα μπορεί να κάνει χρήση της θέσης του χρήστη ώστε να χρησιμοποιείται ως 

παράμετρος εισόδου κατά την αναζήτηση των πληροφοριών. Η εφαρμογή θα μπορεί να 

παρουσιάσει την πληροφορία είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή ψηφιακών χαρτών 

ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Η Μελέτη θα επεκτείνει την λειτουργούσα εφαρμογή 

στα πλαίσια του έργου motivate (όχι νέα εφαρμογή), έτσι ώστε να περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα σχεδιασμού ταξιδιού, με τη χρήση αστικής συγκοινωνίας και ποδηλάτου, 

καθώς και ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των 5 σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων που ήδη 

διαθέτει ο Δήμος Ρόδου. Η νέα λειτουργικότητα θα αφορά τα ακόλουθα: 

- Α) ενημέρωση για διαθεσιμότητα ποδηλάτων στους πέντε (5) σταθμούς μίσθωσης 

ποδηλάτων 

- Β) δυνατότητα σχεδιασμού ταξιδιού με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και 

αυτοκινήτου μέσα από την εφαρμογή. 

- Γ) Υποστήριξη λειτουργίας Near Me όπου ο χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί για τα 

σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε απόσταση 50-100 μέτρων από την τρέχουσα 

θέση του 

- Δ) Αναφορά για προβλήματα από τους χρήστες της εφαρμογής (επισκέπτες, μόνιμοι 

κάτοικοι) Οι αναφορές των χρηστών θα αφορά λακκούβες, καθυστερήσεις 

δρομολογίων, βλάβες φωτισμού, θέματα καθαριότητας, ακινητοποιημένα οχήματα, 

σπασμένους κάδους κ.α.). Ο κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση και βλέπει αποκλειστικά 

τις δικές του αναφορές/ αιτήματα, ενώ  οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν την συνολική 

εικόνα όλων των αναφορών που έχουν υποβληθεί. Θα πρέπει να παρέχεται ειδικά 

σχεδιασμένο διαχειριστικό σύστημα με ρόλους και ροές εργασιών για τα στελέχη των 

υπηρεσιών του οργανισμού 

- Ε) Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει Χρήσιμα τηλέφωνα, Νέα – Ανακοινώσεις 

του Δήμου με σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου, Διακηρύξεις, 
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Εφημερεύοντα Φαρμακεία και Νοσοκομεία, Δημόσιες Θέσεις Παρκινγκ & για 

Α.Μ.Ε.Α, Εκδηλώσεις, Ερωτηματολόγια για την καταγραφή της άποψης των 

επισκεπτών, QR Codes και Beacons για την διαδραστική ενημέρωση των πολιτών, 

διασύνδεση με Social Media, αποστολή Push Notifications για την άμεση επικοινωνία 

με τους χρήστες 

- ΣΤ) Δυνατότητα ενσωμάτωσης και λειτουργίας City Guide (τουριστικός οδηγός) 

- Ζ) ενσωμάτωση όλων των παραπάνω λειτουργιών στην υφιστάμενη Mobile εφαρμογή 

 
Εφαρμογή Πληροφόρησης μέσω sms 

H Μελέτη θα διαστασιολογήσει την εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS η οποία θα μπορεί 

να πληροφορεί το χρήστη της (πολίτη, επισκέπτη, κλπ.) για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον 

χρόνο άφιξης αυτών (ποσοτικοποίηση μεταβλητών). 

Η εφαρμογή, με σύνδεση με το λογισμικό Flash που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου, θα 

πρέπει να μπορεί να στέλνει SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος θα 

στέλνει ερώτημα, με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, σε προκαθορισμένο τηλεφωνικό 

αριθμό του Δήμου Ρόδου. 

 
Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης  

Η διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης (web portal) θα αποτελέσει ένα είδος πολυμεσικού 

οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το web portal θα 

υποστηρίζεται με χαρτογραφικά δεδομένα και θα πρέπει να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη για σχεδιασμό ταξιδιού με όλα τα μέσα (ΜΜΜ, ΙΧ). Το web portal θα 

ενημερώνει για την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών, θα πληροφορεί το 

χρήστη για συμβάντα στο οδικό δίκτυο και για σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα 

διεύθυνσης ή στάσης ΜΜΜ. Για τον σκοπό αυτό, η Μελέτη εφαρμογής θα αναλύσει και θα 

επιτρέψει τεχνικά την διασύνδεση της εφαρμογής με το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 

κυκλοφοριακών δεδομένων που ήδη διαθέτει ο Δήμος Ρόδου από το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ, καθώς 

και με το λογισμικό Flash που θα προμηθεύει ο Δήμος στα πλαίσια του έργου ΜΟΤΙVATE. 

To web portal θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι responsive και να μπορεί να είναι 

προσβάσιμο τόσο από H/Y όσο και από tablet/ κινητό τηλέφωνο.  

Επιπλέον, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος 

από το νησί της Ρόδου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει 2 τουλάχιστον 

φωτογραφίες από 30 σημεία ενδιαφέροντος του νησιού και να τα τεκμηριώσει με 

περιγραφή έως 100 λέξεων/ σημείο. Ο χρήστης θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί 

εικονικά στην πόλη ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο χρήστης θα μπορεί να διαλέξει ένα 

σημείο ενδιαφέροντος και να δει την κοντινότερη στάση, τους χρόνους άφιξης των 

λεωφορείων και τα προγραμματισμένα δρομολόγια για το συγκεκριμένο σημείο. Το τμήμα 

αυτό της εφαρμογής θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.  

Επίσης, μέσα στη διαδικτυακή πύλη, θα υλοποιηθεί διασύνδεση με το υφιστάμενο λογισμικό 

διαχείρισης του συστήματος αυτοματοποιημένης μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων που 

διαθέτει ο Δήμος Ρόδου ώστε να απεικονίζεται στην πύλη η διαθεσιμότητα των 5 σταθμών 

μίσθωσης ποδηλάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό 

χρόνο για τα διαθέσιμα προς μίσθωση ποδήλατα του κάθε σταθμού, έτσι ώστε να μπορούν να 

προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους εντός της πόλης. 

 
Υπολογιστής Οχήματος με Οθόνη Οδηγού  

Στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο Ρόδου με 6 υπολογιστές 

οχήματος με οθόνη οδηγού. Οι υπολογιστές αυτοί θα εγκατασταθούν στα νέα λεωφορεία που 

θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου. 

Ο υπολογιστή οχήματος θα πρέπει να διαθέτει: 

 GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος), όπου θα μπορεί να αποστέλλεται σε 

πραγματικό χρόνο η θέση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του οχήματος στον κεντρικό 

σταθμό.  
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 3G modem για τη διασύνδεση μέσω ραδιοδικτύου με το κέντρο ελέγχου για τη 

μετάδοση δεδομένων.  

Τα δεδομένα θα αποστέλλονται στο λογισμικό Flash, το οποίο θα προμηθευτεί ο Δήμος 

Ρόδου στα πλαίσια του έργου MOTIVATE, με σκοπό να ενημερώνονται οι επιβάτες για τα 

δρομολόγια και τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων από τις στάσεις 

 
Οθόνες Πληροφόρησης εντός των λεωφορείων 

Στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών 

θα εγκατασταθούν έγχρωμες οθόνες TFT 21"(16:9) κατασκευασμένες να λειτουργούν σε 

συνθήκες έντονων κραδασμών και δονήσεων όπως συμβαίνει σε περιβάλλον λειτουργίας 

εντός των λεωφορείων. Οι οθόνες θα προστατεύονται από αντιβανδαλιστικό υλικό ώστε να 

αποφεύγονται τα προβλήματα λόγω βανδαλισμών.  Οι οθόνες πληροφόρησης εντός των 

λεωφορείων θα διασυνδέονται με το κέντρο διαχείρισης και πληροφόρησης οχημάτων μέσω 

του υπολογιστή οχήματος και του ραδιοδικτύου GPRS και θα εμφανίζουν μηνύματα – 

πληροφορίες σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το Δήμο. 

 
Ευφυείς Στάσεις Πληροφόρησης Επιβατών 

Οι ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών, θα είναι τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία 

στην επικράτεια του Δήμου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα είναι ηλεκτρονικές πινακίδες 

ενημέρωσης επιβατών. Θα συνδέονται μέσω ραδιοδικτύου GPRS με την κεντρική πλατφόρμα 

Flash και θα παρέχουν πληροφορίες και δυναμικά μηνύματα ενημέρωσης στους πολίτες, 

επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές  ανάγκες. Οι ευφυείς στάσεις θα είναι ορατές από μακριά, 

ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες και θα διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες ευφυών στάσεων θα είναι αναγνώσιμες σε συνθήκες έντονης 

ηλιοφάνειας (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) ακόμα και σε κάθετη πρόσπτωση των 

ηλιακών ακτίνων στην επιφάνειά τους. Επιπλέον, θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (κρύο - ζέστη) χωρίς τον κίνδυνο υποβάθμισης των 

χαρακτηριστικών τους. 

 
Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

Η εφαρμογή οδηγού οχήματος θα παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών στον οδηγό προκειμένου 

να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του ενώ παράλληλα θα παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία 

με το λογισμικό Flash, για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και χρονοπρογραμμάτων, 

ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα 

κλπ.). Θα παρέχει ικανότητα αυτόματης επικαιροποίησης εκτελούμενης υπηρεσίας ενώ θα 

παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό τηλεματικό 

εξοπλισμό εντός και εκτός οχήματος, όπως πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα ηχητικής 

αναγγελίας στάσης κ.α. 

 
Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων Οθονών εντός των Οχημάτων 

Η εφαρμογή θα παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως παραγωγή, αποθήκευση και 

επεξεργασία μηνυμάτων, θα υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά και θα είναι εύχρηστη από 

τους υπαλλήλους του και των αστικών συγκοινωνιών. Θα είναι μια πλήρως διαδικτυακή 

εφαρμογή. Θα διασυνδέεται με το λογισμικό Flash και θα συνεργάζεται με την εφαρμογή 

διαχείρισης μηνυμάτων προς τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων που αναπτύσσεται 

στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE (Ιnterreg – MED 2014-2020) που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού 

 

Το σύνολο του εξοπλισμού που ζητείται στα πλαίσια του έργου, περιγράφεται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης στο τέλος της παραγράφου.  

Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  
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Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών (στελέχη πληροφορικής, χρήστες των εφαρμογών, 

οδηγοί λεωφορείων) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των 

ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

βασισμένου στην εκπαίδευση με διάλεξη και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση των 

εκπαιδευθέντων στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα παρασχεθούν στο 

πλαίσιο του έργου.  

Οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την εκπαίδευση είναι: 

 Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του 

συστήματος και η υποστήριξη της προσαρμογής τους. 

 Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του Φορέα και των υπηρεσιών του, που 

θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη 

του συστήματος. 

 Η εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλα 

στελέχη σε περίπτωση που χρειαστεί (ασθένεια, άδεια κλπ) 

Οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια) 

• Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες 

Αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών πληροφορικής του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές 

και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες 

εκπαίδευσης συνολικά 

β) εκπαίδευση πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου (δύο (2) εκ των οποίων θα είναι στελέχη 

πληροφορικής) με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), παρουσιάση σε οθόνη και χρήση της 

εφαρμογής, στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον σαράντα 

(40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά.  

Οι ζητούμενες ώρες αφορούν ώρες εκπαιδευτών. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν 

χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη 

συμμετοχή σε μία σειρά, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας 

στην υλοποίηση του συστήματος (On the job training). 

 
 

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργία θα αφορούν τα ακόλουθα: 

• Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία 

• Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & 

Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών 

με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των 

προδιαγραφών 

• Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, 

πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν 

• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (υπαλλήλους του δήμου) και επίλυση τους 
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• Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και 

εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών 

Κατά την πιλοτική λειτουργία θα προκύψουν τα ακόλουθα: 

• Σενάρια δοκιμών 

• Δημιουργία ομάδας δοκιμών 

• Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήματος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδομένων 

• Κατάλογος ελεγμένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας που 

προσομοιώνουν τις πραγματικές 

o Χρηστικότητα του User-Interface 

o Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήματος 

o Συστημική Ακεραιότητα (integrity) 

 
Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 

συντήρησης) του εξοπλισμού του συστήματος και των εφαρμογών, για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). 
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Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

(υποβάλλονται συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου χωρίς αναφορά σε 

τιμές)  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας 

των δεδομένων.  

 

MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Η εφαρμογή θα βασίζεται στην επέκταση 

της mobile εφαρμογής που θα 

υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου 

MOTIVATE 

ΝΑΙ   

2.  Ενσωμάτωση λειτουργικότητας 

σχεδιασμού ταξιδιού, με τη χρήση 

αστικής συγκοινωνίας και ποδηλάτου 

ΝΑΙ   

3.  Ενσωμάτωση λειτουργικότητας 

ενημέρωσης για τη διαθεσιμότητα των 5 

σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων που ήδη 

διαθέτει ο Δήμος Ρόδου. 

ΝΑΙ   

4.  Δυνατότητα σχεδιασμού ταξιδιού με 

χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και 

αυτοκινήτου. 

ΝΑΙ   

5.  Παρουσιάζονται MockUps της 

προτεινόμενης εφαρμογής στην τεχνική 

προσφορά 

ΝΑΙ   

6.  Υποστήριξη δυνατότητας Near Me όπου 

ο χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί για 

τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται 

σε απόσταση 50-100 μέτρων από την 

τρέχουσα θέση του 

ΝΑΙ   

7.  Αναφορά για προβλήματα από τους 

χρήστες της εφαρμογής (επισκέπτες, 

μόνιμοι κάτοικοι).  

ΝΑΙ   

8.  Παρουσιάζονται σενάρια χρήσης (Use 

Cases) από την λειτουργικότητα της 

αναφοράς προβλημάτων από επισκέπτες 

και μόνιμους κατοίκους 

ΝΑΙ   

9.  Να περιγραφεί και να δοθούν ενδεικτικά 

screen shots από το διαχειριστικό 

εργαλείο με το οποίο θα 

παρακολουθούνται οι αναφορές των 

κατοίκων και επισκεπτών μέσω της 

Mobile εφαρμογής 

ΝΑΙ 

  

10.  Το σύνολο της λειτουργικότητας είναι 

στα Αγγλικά και στα Ελληνικά 
ΝΑΙ 

  

11.  Δυνατότητα ενσωμάτωσης και 

λειτουργίας City Guide (τουριστικός 

οδηγός) 

ΝΑΙ 

  

12.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα Χρήσιμων τηλεφώνων  
ΝΑΙ 

  

13.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα Νέα – Ανακοινώσεις του 

Δήμου με σύνδεση με τον διαδικτυακό 

τόπο του Δήμου 

ΝΑΙ 

  

14.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα εμφάνισης διακηρύξεων  
ΝΑΙ 

  

15.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα εμφάνισης των 
ΝΑΙ 
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Εφημερευόντων Φαρμακείων και 

Νοσοκομείων. Να δοθούν ενδεικτικά 

Print Screen από τη συγκεκριμένη 

λειτουργικότητα 

16.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα εμφάνισης των 

δημόσιων Θέσεων Παρκινγκ & για 

Α.Μ.Ε.Α. Να δοθούν ενδεικτικά Print 

Screen από τη συγκεκριμένη 

λειτουργικότητα 

ΝΑΙ 

  

17.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα εμφάνισης των 

εκδηλώσεων σε επίπεδο εβδομάδας για 

όλο το νησί για την ενημέρωση των 

επισκεπτών. Να δοθούν ενδεικτικά Print 

Screen από τη συγκεκριμένη 

λειτουργικότητα 

ΝΑΙ 

  

18.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα προβολής και 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για την 

καταγραφή της άποψης των επισκεπτών. 

Να δοθούν ενδεικτικά Print Screen από 

τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα 

ΝΑΙ 

  

19.  Η Εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργικότητα ενσωμάτωσης QR 

Codes και Beacons για την διαδραστική 

ενημέρωση των πολιτών. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να εγκαταστήσει 10 QR tags και 

10 beacons σε σημεία που θα του 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και να τα 

ενσωματώσει στην εφαρμογή. Να δοθούν 

ενδεικτικά Print Screen από τη 

συγκεκριμένη λειτουργικότητα 

ΝΑΙ 

  

20.  Δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής 

με Social Media 
ΝΑΙ 

  

21.  Δυνατότητα αποστολής Push 

Notifications για την άμεση επικοινωνία 

με τους χρήστες 

ΝΑΙ 

  

22.  Περιγραφή του τρόπου ενσωμάτωσης 

των παραπάνω λειτουργιών στην 

υφιστάμενη mobile εφαρμογή 

 

  

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ SMS 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

1.  Σύνδεση με το λογισμικό διαχείρισης στόλου 

οχημάτων Flash 

ΝΑΙ   

2.  Δυνατότητα αποστολής SMS με την 

πληροφορία για τα διερχόμενα λεωφορεία 

και τον χρόνο άφιξης αυτών, αφού έχει 

αποσταλεί ο μοναδικός αριθμός της στάσης 

(θα αναγράφεται σε κάθε στάση) στον 

τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου  

 

NAI 

  

3.  O ανάδοχος έχει υποβάλλει Print screen 

από υλοποιημένη εφαρμογή πληροφόρησης 

μέσω SMS από άλλο πελάτη (να δοθούν και 

τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη προς 

επιβεβαίωση της συγκεκριμένης λειτουργίας 

η οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη 

λειτουργία μέχρι και 2 μήνες μετά την 

υποβολή της προσφοράς) 

ΝΑΙ   
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  H εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένας 

διαδικτυακός πολυμεσικός οδηγός. Ο 

ανάδοχος  έχει προετοιμάσει 2 Mock up 

με την σελίδα εισαγωγής του οδηγού ως 

προτάσεις για την καλύτερη αξιολόγηση 

της τεχνικής του πρότασης 

ΝΑΙ 

  

2.  Το web portal υποστηρίζεται με 

χαρτογραφικά δεδομένα 
ΝΑΙ 

  

3.  Προσφέρεται η δυνατότητα στο χρήστη 

για σχεδιασμό ταξιδιού με όλα τα μέσα 

(ΜΜΜ, ΙΧ).   

ΝΑΙ 

  

4.  Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για 

την άφιξη και τους χρόνους των 

αστικών συγκοινωνιών. Να δοθούν 

Print screen για το πώς θα εμφανίζεται 

η εν λόγω λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

5.  Ενημέρωση για συμβάντα στο οδικό 

δίκτυο. Να δοθούν Print screen για το 

πώς θα εμφανίζεται η εν λόγω 

λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

6.  Ενημέρωση για σημεία ενδιαφέροντος 

στην εγγύτητα διεύθυνσης ή στάσης 

ΜΜΜ. Να δοθούν Print screen για το 

πώς θα εμφανίζεται η εν λόγω 

λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

7.  Διασύνδεση του web portal με το 

υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 

κυκλοφοριακών δεδομένων που ήδη 

διαθέτει ο Δήμος Ρόδου από το έργο 

ΔΙΑΥΛΟΣ.  

ΝΑΙ 

  

8.  Διασύνδεση του web portal με το 

λογισμικό Flash που θα προμηθευτεί ο 

Δήμος στα πλαίσια του έργου 

ΜΟΤΙVATE 

ΝΑΙ 

  

9.  Το Web portal είναι responsive και 

μπορεί να είναι προσβάσιμο τόσο από 

H/Y όσο και από tablet/ κινητό 

τηλέφωνο 

ΝΑΙ 

  

10.  Η εφαρμογή περιλαμβάνει επιλεγμένες 

φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος 

από το νησί της Ρόδου 

ΝΑΙ 

  

11.  Ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει 2 

τουλάχιστον φωτογραφίες από 30 

σημεία ενδιαφέροντος του νησιού και 

θα τα τεκμηριώσει με περιγραφή έως 

100 λέξεων/ σημείο (ελληνικά και 

αγγλικά) 

ΝΑΙ 

  

12.  Το σύστημα υποστηρίζει την 

λειτουργικότητα επιλογής σημείου 

ενδιαφέροντος και εύρεση της 

κοντινότερης στάσης, των χρόνων 

άφιξης των λεωφορείων και των 

προγραμματισμένων δρομολογίων για 

το συγκεκριμένο σημείο.  

  

ΝΑΙ 

  

13.  Διασύνδεση με το υφιστάμενο λογισμικό 

διαχείρισης του συστήματος 

αυτοματοποιημένης μίσθωσης 

ΝΑΙ 
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κοινόχρηστων ποδηλάτων που διαθέτει 

ο Δήμος Ρόδου ώστε να απεικονίζεται 

στην πύλη η διαθεσιμότητα των 5 

σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων 

14.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο 

για τα διαθέσιμα προς μίσθωση 

ποδήλατα του κάθε σταθμού, έτσι ώστε 

να μπορούν να προγραμματίζουν τις 

μετακινήσεις τους εντός της πόλης 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΟΔΗΓΟΥ 

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Ποσότητα 6   

2.  Υλικό πλαισίου: πλαστικό κατάλληλο για 

εγκατάσταση εντός των οχημάτων. Ανθεκτική 

κατασκευή, με αντοχή σε πτώσεις 

ΝΑΙ   

3.  Επεξεργαστής: Low Power ARM Cortex A9 32 

bit, 4GB flash memory 

ΝΑΙ   

4.  Λειτουργικό Σύστημα: Linux ΝΑΙ   

5.  Οθόνη αφής. Διαγώνιος 6.4”, 640X480 VGA, 

TFT-LCD, 262k colors, 500cd/m
2
, Anti-glare 

ΝΑΙ   

6.  Interfaces Επικοινωνίας: 

 3G modem. Η παροχή των 3G 

συνδέσεων αποτελεί υποχρέωση του 

Δήμου 

 1 x RS-232  

 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45)                

 2 x USB                    

ΝΑΙ   

7.  GPS: Ενσωματωμένος Δέκτης GPS/GLONASS ΝΑΙ   

8.  Τροφοδοσία: 24 VDC ΝΑΙ   

9.  Εκτυπωτής: 

 Ενσωματωμένος στην πρόσοψη του 

πλαισίου  δίπλα στην οθόνη 

 Θερμικός εκτυπωτής (203 dpi, 

50mm/sec) 

 Χρόνος Εκτύπωσης Εισιτηρίου: 2 sec 

 Πλάτος χαρτιού: 58 mm 

 Δυνατότητα τύπωσης γραφικών πάνω 

στο χαρτί σύμφωνα  με τις απαιτήσεις 

του φορέα 

ΝΑΙ   

 

 

 

ΟΘΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Ποσότητα 35   

2.  Τεχνολογία TFT-LCD ΝΑΙ   

3.  Όψεις: Μία ΝΑΙ   

4.  Διαγώνιος 21.5’’ ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους: 476.64×268.11 

mm (H×V) 

ΝΑΙ   

6.  Ανάλυση: 1920 x 1080 ΝΑΙ   

7.  Λόγος Αντίθεσης 800:1 ΝΑΙ   

8.  Διαθέσιμα Χρώματα 16.7M ΝΑΙ   

9.  Φωτεινότητα 300 cd/m
2
 (nits) ΝΑΙ   

10.  Ενσωματωμένος media player με 800MHz dual core 

CPU, 511MBbyte RAM 

ΝΑΙ   

11.  Επικοινωνία Ethernet ΝΑΙ   

12.  Λειτουργικό Σύστημα Linux ΝΑΙ   

13.  Υλικό Πλαισίου: Αλουμίνιο ΝΑΙ   

14.  Υλικό Πρόσοψης: Antireflective, Tempered Glass ΝΑΙ   

15.  Θερμοκρασία Λειτουργίας 0
ο
C έως +50

ο
C ΝΑΙ   

16.  Μέγιστη Σχετική Υγρασία: 90% ΝΑΙ   

17.  Τροφοδοσία 9 - 36 VDC ΝΑΙ   

 

 

 

ΕΥΦΥΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  

Κεντρικές Ηλεκτρονικές Πινακίδες Τεχνολογίας LED 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ

ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

1.  Ποσότητα 8   

2.  Τεχνολογίας LED  ΝΑΙ   

3.  Xρώμα LED: Amber 592nm, Τύπος LED 

SMD, υψηλής φωτεινότητας 

ΝΑΙ   

4.  Ανάλυση γραμμής 128 x 7 (LEDs 

οριζόντια και κάθετα ανά γραμμή)  

ΝΑΙ   

5.  Γραμμές χαρακτήρων (5x7 pixels) ανά 

όψη 

3   

6.  Κάθε γραμμή να εμφανίζει ταυτόχρονα 

τουλάχιστον 21 χαρακτήρες 

ΝΑΙ   

7.  Όψεις 2   

8.  Ύψος Χαρακτήρα 42mm   

9.  Στατική οδήγηση LED ΝΑΙ   

10.  Φωτεινότητα 6000 cd/m
2
   

11.  Γωνία αναγνωσιμότητας της πινακίδας 120
ο
 x 120

o
   

12.  Οι πινακίδες να υποστηρίζουν τη 

δυνατότητα εμφάνισης κυλιόμενου 

μηνύματος 

ΝΑΙ   

13.  Αισθητήρας αυτόματης ρύθμισης 

φωτεινότητας 

ΝΑΙ   

14.  Ορατότητα σε απόσταση μεγαλύτερη των 

20 μέτρων 

ΝΑΙ   

15.  Διεπαφές επικοινωνίας: GPRS 

ενσωματωμένη εντός του περιβλήματος 

της οθόνης. Η παροχή των συνδέσεων 

GPRS αποτελεί υποχρέωση του Φορέα 

ΝΑΙ   

16.  Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο. Η συντήρηση 

της πινακίδας γίνεται από την πρόσοψη η 

οποία λειτουργεί ως θύρα η οποία να 

ανοίγει προς τα επάνω. Η κάθε θύρα 

ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ

ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

ασφαλίζεται με τη βοήθεια 2 κλειδαριών 

ασφαλείας  οι οποίες είναι τοποθετημένες 

στο κάτω μέρος του πλαισίου 

17.  Προστασία πλαισίου: IP65 ΝΑΙ   

18.  Υλικό πρόσοψης: Πολυκαρβονικό φύλλο 

κατάλληλου πάχους, αντιθαμβωτικό, 

αντιβανδαλιστικό και με προστασία UV 

ΝΑΙ   

19.  Μέγιστη σχετική υγρασία 95% ΝΑΙ   

20.  Θερμοκρασία λειτουργίας - 15 °C  έως 

+60 °C 

ΝΑΙ   

21.  Τροφοδοσία 230 VAC / 50 Hz ΝΑΙ   

22.  CE mark ΝΑΙ   

23.  Αντοχή σε κρούσεις: IK10 ΝΑΙ   

24.  Οι ηλεκτρονικές  πινακίδες θα 

τοποθετηθούν σε μεταλλικούς ιστούς 

στήριξης οι οποίοι θα είναι βαμμένοι με 

ηλεκτροστατική βαφή. Ο ιστός να έχει 

κατάλληλο ύψος ώστε η πινακίδα να 

είναι σε ύψος τουλάχιστον 2,3 μέτρων. Η 

προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών 

στήριξης αποτελεί υποχρέωση του 

Αναδόχου. Η ρευματοδότηση των 

πινακίδων αποτελεί υποχρέωση του 

Φορέα 

ΝΑΙ   

 

 

Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Πινακίδες με Τροφοδοσία από Φ/Β 

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.  Εξωτερικού χώρου, μονής όψης ΝΑΙ   

3.  Ποσότητα 21   

4.  Τεχνολογίας LCD ΝΑΙ   

5.  Τεχνολογία απεικόνισης τύπου 

transflective ή καλύτερη 

ΝΑΙ   

6.  Διαστάσεις γραμμής LCD περίπου 325mm 

x 90mm (μήκος x ύψος)  

ΝΑΙ   

7.  Ανάλυση ηλεκτρονικού μέρους: 128x28 

pixels με δυνατότητα απεικόνισης 2 

γραμμών χαρακτήρων τουλάχιστον 37mm 

ύψους έκαστη 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότητα ανάγνωσης των μηνυμάτων 

και τις βραδινές ώρες  

ΝΑΙ   

9.  Απόσταση ανάγνωσης των μηνυμάτων 

τουλάχιστον 10 μέτρα 

ΝΑΙ   

10.  Μονόχρωμη οθόνη  ΝΑΙ   

11.  Χρώματα οθόνης: μαύρο-πράσινο ΝΑΙ   

12.  Contrast τουλάχιστον 10:1 από κάθετη 

θέαση 

ΝΑΙ   

13.  Γωνία θέασης μεγαλύτερη από 60
o
  ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

14.  Πλαίσιο: Να είναι από αλουμίνιο 

κατάλληλα διαμορφωμένο και 

επεξεργασμένο και με το απαραίτητο 

πάχος. Η βαφή να είναι ηλεκτροστατική.  

ΝΑΙ   

15.  Στο πλαίσιο να είναι τυπωμένο το 

λογότυποτου Δήμου, το όνομα και ο 

κωδικός της στάσης και οι κωδικοί των 

διερχόμενων γραμμών 

ΝΑΙ   

16.  Οι ηλεκτρονικές  πινακίδες θα 

τοποθετηθούν σε μεταλλικούς ιστούς 

στήριξης οι οποίοι θα είναι βαμμένοι με 

ηλεκτροστατική βαφή. Ο ιστός να έχει 

κατάλληλο ύψος ώστε η πινακίδα να είναι 

σε ύψος τουλάχιστον 2,3 μέτρων. 

ΝΑΙ   

17.  Εξωτερικές Διαστάσεις πινακίδας περίπου 

μήκος 450mm, ύψος 700mm, βάθος 

120mm 

ΝΑΙ   

18.  Διεπαφές Επικοινωνίας: GSM/GPRS 

modem 

ΝΑΙ   

19.  Τροφοδοσία:  

- Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό 

στοιχείο 25W.  

- Θα περιλαμβάνεται και 

μπαταρία. 

- Η μπαταρία καθώς και το 

φωτοβολταϊκό στοιχείο να έχουν 

όσο το δυνατόν μικρότερες 

διαστάσεις.  

- Το φωτοβολταϊκό στοιχείο να 

είναι ενσωματωμένο στο πάνω 

μέρος του ιστού στήριξης.  

- H μπαταρία θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένη είτε μέσα στο 

μεταλλικό πλαίσιο προς οθόνης 

είτε σε αυτόνομη κατασκευή στο 

πάνω μέρος του ιστού στήριξης 

μαζί με το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο. Δεν είναι αποδεκτή η 

τοποθέτηση της μπαταρίας στη 

βάση του ιστού στήριξης. 

- Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι 

καλαίσθητη. 

ΝΑΙ   

20.  Θερμοκρασία λειτουργίας -20
o
  έως +60

o
 

C 

ΝΑΙ   

21.  Σχετική υγρασία 95% ΝΑΙ   

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  θα παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με 

το λογισμικό Flash, για τη συλλογή 

δεδομένων υπηρεσιών και 

χρονοπρογραμμάτων  

   

2.  Εμφάνιση πληροφοριών δρομολογίου 

(προπορεία, καθυστέρηση, επόμενη 

στάση) στην οθόνη του οδηγού 

ΝΑΙ   

3.  Ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή ΝΑΙ   
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δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου 

(θέση, συμβάντα κλπ.) 

4.  Ικανότητα αυτόματης επικαιροποίησης 

εκτελούμενης υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

5.  Επικοινωνία με οθόνες ενημέρωσης 

επιβατών εντός οχήματος για 

πληροφορίες σχετικά με την επόμενη 

στάση 

ΝΑΙ   

6.  Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο 

υφιστάμενο ή μελλοντικό τηλεματικό 

εξοπλισμό εντός και εκτός οχήματος, 

όπως πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα 

ηχητικής αναγγελίας στάσης κ.α. 

ΝΑΙ   

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Η εφαρμογή θα επικοινωνεί με το 

λογισμικό Flash προκειμένου να 

λαμβάνει πληροφορίες επόμενης 

στάσης 

ΝΑΙ   

2.  Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την 

αποστολή έκτακτων μηνυμάτων από 

το κέντρο ελέγχου προς τις οθόνες 

εντός των λεωφορείων 

ΝΑΙ   

3.  Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα 

αναπαραγωγής πολυμεσικού 

περιεχομένου (φωτογραφίες, video) 

βάσει του GPS στίγματος του 

λεωφορείου (location-based 

information) 

ΝΑΙ   

4.  Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τη 

δημιουργία playlists περιεχομένου 

(ακολουθία φωτογραφιών, video), 

καθώς και την εισαγωγή κανόνων 

ενεργοποίησής τους βάσει του GPS 

στίγματος του λεωφορείου 

ΝΑΙ   

5.  Η εφαρμογή θα υποστηρίζει 

πολυγλωσσικό περιεχόμενο 

(Ελληνικά, Αγγλικά) 

ΝΑΙ   

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ

ΟΜΠΗ 

1.  Περιλαμβάνουν: 

 Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών 

τελικών χρηστών 

 Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών 

για Help/Desk και για Administrators 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού 

(εγχειρίδια) 

 Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες 

ΝΑΙ 

  

2.  Περιλαμβάνουν εκπαίδευση 

 Τεσσάρων (4) στελεχών του δήμου στις 

υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων, 

διάρκειας 40 ωρών 

 Πέντε (5) στελεχών του Δήμου στη χρήση των 

συστημάτων, διάρκειας 40 ωρών 

ΝΑΙ 

  

3.  Να περιγραφεί το είδος της εκπαίδευσης που θα 

παρασχεθεί 

ΝΑΙ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Α/Α 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1.  Να περιγραφεί η διενέργεια ελέγχων και δοκιμών 

(Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & 

Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την 

επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης 

λειτουργικότητας και των προδιαγραφών 

ΝΑΙ 

  

2.  Περιλαμβάνουν εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και 

δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή 

υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης 

εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν 

ΝΑΙ 

  

3.  Να περιγραφούν οι τρόποι συλλογής παρατηρήσεων 

από τους χρήστες (υπαλλήλους του δήμου) και 

επίλυση τους 

ΝΑΙ 

  

4.  Παρέχεται επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη 

χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή 

των προβλεπόμενων διαδικασιών 

ΝΑΙ 

  

5.  Περιγράφονται 

 Σενάρια δοκιμών 

 Δημιουργία ομάδας δοκιμών 

 Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής 

συστήματος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του 

κύκλου ζωής των δεδομένων 

 Κατάλογος ελεγμένων υπηρεσιών 

(λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες 

λειτουργίας που προσομοιώνουν τις 

πραγματικές 

o Χρηστικότητα του User-Interface 

o Συνολική (end-to-end) απόδοση του 

συστήματος 

o Συστημική Ακεραιότητα (integrity) 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1.  Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και 

των εφαρμογών 

 

ΝΑΙ 

  

2.  Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών 

λειτουργίας του εξοπλισμού 

 

ΝΑΙ 

  

3.  Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του 

λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης 

ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός δύο 

ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν 

προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις 

τρίτων 

 

ΝΑΙ 

  

4.  Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του 

λογισμικού εφαρμογών. 

 

ΝΑΙ 

  

5.  Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των 

επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

του υλικού και λογισμικού 

 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

6.  Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες 

(υπαλλήλους του Δήμου) του συστήματος 

ΝΑΙ 
  

7.  Περιλαμβάνεται συντήρηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

8.  Περιλαμβάνεται συντήρηση λογισμικού ΝΑΙ   

9.  Περιλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη ΝΑΙ   
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ (ΠΕ 3.1.1)” 

 

 
 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

        Ημερομηνία: 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τον Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το Έργο με Τίτλο:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Μέρος Α: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με 

τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών (Μελέτη Εφαρμογής - Λογισμικά – 

Παραμετροποιήσεις) 

Επέκταση Mobile Εφαρμογής 

Πληροφόρησης 
 

 
 

Εφαρμογή Πληροφόρησης 

Μέσω SMS 
 

 
 

Διαδικτυακή Εφαρμογή 

Πληροφόρησης 
 

 
 

Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος    

Εφαρμογή Διαχείρισης 

Οθονών 
 

 
 

Τιμή Οικονομικής Προσφοράς  

χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (€) 

 
 

Ποσό Αναλογούντος Φ.Π.Α. (€)   

Συνολική τιμή Οικονομικής Προσφοράς 

Μέρους Α συμπερ. Φ.Π.Α. (€) 

 
 

Μέρος Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού  

ΕΙΔΟΣ (ανά κατηγορία) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Υπολογιστής Οχήματος  

 
 

Οθόνες TFT εντός 

Λεωφορείων  

 
 

Κεντρικές Ηλεκτρονικές 

Πινακίδες Τεχνολογίας LED  

 
 

Περιφερειακές Ηλεκτρονικές 

Πινακίδες με Τροφοδοσία από 

Φ/Β  

 

 

Εξυπηρετητές  

 
 

Ιστοί Πινακίδων  

 
 

Τιμή Οικονομικής Προσφοράς  

χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (€) 

 
 

Ποσό Αναλογούντος Φ.Π.Α. (€) 
 

 

Συνολική τιμή Οικονομικής Προσφοράς 

Μέρους Β συμπερ. Φ.Π.Α. (€) 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α +Β) 

χωρίς ΦΠΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α +Β)  

ΦΠΑ 24% 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α +Β) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 
 

 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την 

ολοκληρωμένη παράδοση του έργου, όπως η μελέτη εφαρμογής, οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, οι Υπηρεσίες 

Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία, καθώς και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου, η εγκατάσταση του 

εξοπλισμού και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη που θα καταστήσει το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.    

 

 

Ο Προσφέρων
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ (ΠΕ 3.1.1)” 

 

 
 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

 

 

        Ημερομηνία: 2018 
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Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.................................... 

Ημερομηνία έκδοσης.............. 
Προς:  

Διεύθυνση: 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ........ για ευρώ............ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………. 

Β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….  

Γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ............., για την συμμετοχή της Εταιρείας μας (ή σε περίπτωση 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας των Εταιριών …………….) στο διαγωνισμό με αριθμ.πρωτ.: 

…………. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για το έργο 

«………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………… ……………………………………………… 

………………..» 

συνολικής αξίας …..., που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό......... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

       

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.................................... 

Ημερομηνία έκδοσης.............. 
Προς:  

Διεύθυνση: 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ........ για ευρώ............ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………. 

Β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….  

Γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ............., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

ημερομηνία.......... που αφορά στο διαγωνισμό με αριθμ.πρωτ.: …………. Με αντικείμενο 

την παροχή υπηρεσιών για το έργο «………………… …………………………… 

………………………………………… ……………………………………………… 

……………… ……………… ………………..» 

συνολικής αξίας …..., που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό......... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

       

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Στην Ρόδο σήμερα ημέρα ………………….., του μηνός ………………….. 2018, μεταξύ των 

συμβαλλομένων:  

- Αφενός του φορέα με την επωνυμία ………………………….υπό την 

συντομογραφία………………………………………. (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή), 

διεύθυνση ……………………………………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 

και του   

- …………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...……………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:  

Η Αναθέτουσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που αφορά την παροχή υπηρεσιών 

Μελέτης εφαρμογής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για το έργο με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» 

Το οποίο ανατίθεται με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 

4412/2016. 

Η διαγωνιστική διαδικασία έλαβε Αρ. Απόφασης ………. και διεξήχθη την 

………………………, στην έδρα της Αναθέτουσας. Σύμφωνα με την Απόφαση ….. της 

Αναθέτουσας, η οποία επικύρωσε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

ορίστηκε προσωρινός Ανάδοχος η εταιρεία ……………………, η οποία μετά την υποβολή 

και έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορίστηκε τελικώς οριστικός Ανάδοχος, 

έναντι του ποσού των ………………………………….. μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ.         

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αναθέτουσα αναθέτει στην Ανάδοχο εταιρεία την υλοποίηση του 

έργου, όπως αυτό αναγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 1 και αυτή το αναλαμβάνει με τους πιο 

ακόλουθους όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

  

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των παραδοτέων, 

συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο και το 

κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

Η οριστική παραλαβή του έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση όλων των 

παραδοτέων και πιστοποιείται με πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   

Η τιμή υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των ……………………………. ευρώ 

(……………..€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
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…………………………… ευρώ (……….€) και βαρύνει την Αναθέτουσα. Η συνολική 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ……………………………. ευρώ (…………………€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 

α)  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Το έργο ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής Σύμβασης  

 

ΑΡΘΡΟ 4.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την 

παρούσα, να χρησιμοποιήσει το προσωπικό, όπως αυτό περιγράφεται στις απαιτήσεις του 

έργου και στην οικονομοτεχνική προσφορά του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή του έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις γραπτές 

παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων. 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της ομάδας 

έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού 

και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. 

Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 

τη συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και 

αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου και δεν φέρει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης της Αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από 

τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 

να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας.  

Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. η συνέχιση ή όχι της 

σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας, η οποία εξετάζει αν 

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου σχήματος οι προϋποθέσεις 

ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός 

αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε 

η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 

και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα υπόκεινται στον Νόμο Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α’ 

25 / 04.03.1`993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η παραλαβή του έργου θα γίνει  από 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, τα μέλη της οποίας θα 

γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του συνόλου του έργου από υπέρβαση συνολικής 

προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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- Αν το έργο δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ίση με 

ποσοστό 0,2% του συμβατικού τιμήματος του έργου.  

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας. 

- Η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 

ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 

της σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΟΡΟΙ  

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση 

της Αναθέτουσας. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε 

τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 

αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα.  

Η παρούσα σύμβαση έχει καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους, που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου,  διέπεται από το ελληνικό 

δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης. Το 

κείμενο της σύμβασης κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 

παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 

αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, η Οικονομική 

του Προσφορά και η διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς εντός τριών (3) 

μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον των 

αρμοδίων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.  

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά 

την ημέρα υπογραφής της παρούσας. 

Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[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 φορέα34  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 :   

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αφαντενός Νικόλαος] 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

CPV:  48813000-0 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6265 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : όχι 

- 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
xxxvii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
xxxviii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
xxxix

 ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

                                                 
34

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
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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
xl

: 

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
xli

; 

[] 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. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
xlii

  

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. 
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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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

xliii
 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xliv

· 

 δωροδοκία
xlv,xlvi

· 

 απάτη
xlvii

· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xlviii·

 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xlix

· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνl.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
li
 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): 

[……][……][……][……]
lii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
liii

: 

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): 

[……][……][……][……]
liv

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
lv

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
lvi

: [……] 
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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
lvii

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
lviii

 

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):
 lix

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
lx

; 

[] 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
lxi

 : 

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
lxii 

 

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
lxiii

; 

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 
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λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων
lxiv

, 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
lxv

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
lxvi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
lxvii

: 

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:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
lxviii

; 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): 

[……][……][……] 
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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 
lxix

: 

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 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής
lxx

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
lxxi

 

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
lxxii

 -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):  
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[……][……][……] 
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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
lxxiii

, 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
lxxiv

, 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
lxxv

: 

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 

παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
lxxvi

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
lxxvii

 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 [……] 
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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
lxxviii

 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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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): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά 

ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά
lxxix

, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
lxxx

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
lxxxi

 

 

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

αριθ. 278/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΛ6ΝΩ1Ρ-1ΣΥ)  που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 

70-7135.0004 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

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

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  297/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΨ98Ω1Ρ-0ΨΕ  ) 

Έγκριση ή μη αίτησης συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Γεωργίου Μάτση του 

Μιχαήλ. 

 (Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/33978/1-6-2018) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/33978/1-6-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 7-9-2017 και με αρ. πρωτ. 2/72638/11-9-2017  αίτησης  

συμβιβασμού του Γεωργίου Μάτση του Μιχαήλ.  

Ο Γεώργιος Μάτσης του Μιχαήλ εξέδωσε κατά του Δήμου την με αριθμό 1250/2013 διαταγή 

πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας διατάζει να του 

καταβάλουμε το συνολικό ποσόν των 4.441,35 € ως μισθώματα των μηνών από Απρ. εως Σεπτ. 2007 

του μισθίου ακινήτου του, το οποίο είχε μισθώσει ο πρώην Δήμος Πεταλούδων με το από 28/7/1999 

ιδιωτικό συμφωνητικό, με αριθμό καταχώρησης 2828/26-08-1999 Δ.Ο.Υ. Ροδου, και την με αριθμό 

115/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πεταλούδων. Για την προκείμενη 

υποχρέωση υπάρχει επιβεβαίωση με την με αριθμό πρωτ. 5/136225/21-11-2012 βεβαίωση Ο.Υ. Δημ. 

Εν. Πεταλούδων και την από 22/12/2010 βεβαίωση του τότε Δήμου Πεταλούδων. 

Με βάση την παραπάνω διαταγή πληρωμής ο Δήμος Ρόδου, υποχρεούται στην καταβολή  συνολικά 

του ποσού των 9.480,02 ευρώ, αποτελούμενου από κεφάλαιο, τόκους, δικαστική δαπάνη, τέλη 

απογράφου κλπ. σύμφωνα με το αντίγραφο εξ απογράφου αυτής που μας κοινοποίησε την 31-7-2017 



230  

με την από 31 Ιουλίου 2017 επιταγή προς εκτέλεση. Έτσι η εν λόγω διαταγή, που είχε κοινοποιηθεί 

ήδη από 16-12-2013 προς γνώση, είναι τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή.  

Με την κρινόμενη από 7-9-2017 και με αρ. πρωτ. 2/72638/11-9-2017  αίτησή του ο δικαιούχος 

Γεώργιος Μάτσης του Μιχαήλ ζητά εξωδικαστικό συμβιβασμό δηλώνει ότι παραιτείται των τόκων 

και των λοιπών κονδυλίων, αξιώνοντας την καταβολή μόνον του ποσού του κεφαλαίου των 4.441,35 

ευρώ. 

Επειδή κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής δεν ασκήθηκε ανακοπή και ήδη κατέστη τελεσίδικη,  

και είναι άμεσα εκτελεστή τόσο κατά το επιδικασθέν κεφάλαιο όσο και κατά τους τόκους, την 

δικαστική δαπάνη και τα λοιπά επιταχθέντα ποσά, θεωρούμε ότι η εξεταζόμενη πρόταση είναι 

συμφέρουσα για τον Δήμο καθώς μειώνεται περισσότερο από 50% το ποσόν, επιλύεται εξώδικα το 

θέμα, αποφεύγεται η αναγκαστική εκτέλεση, και θεωρούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της, που 

απόκειται στην κρίση της επιτροπής. 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

Επίσης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 6-12-2017 εισήγηση του εντεταλμένου 

Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου η οποία έχει ως εξής : «Στην από 7-9-2017 και με αρ. 

πρωτ. 2/72638/11-9-2017  αίτηση  συμβιβασμού του Γεωργίου Μάτση του Μιχαήλ εισηγήθηκε ο 

νομικός σύμβουλος του Δήμου Εμμανουήλ Στάγκας  με την από 24-9-2017 και με αρ. πρωτ.: 

2/83281/11-10-2017 εισήγηση την αποδοχή της και στην Συνεδρίασης της Ο.Ε. της 16-10-25017 με 

την απόφαση αρ. 605 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΙΕΩΩ1Ρ-5ΛΚ) αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για νεώτερα 

στοιχεία. Ηδη επαναφέρουμε το θέμα και σε συνέχεια της παραπάνω γνωμοδότησης του νομικού 

συμβούλου με προσκομιζόμενα στοιχεία : την από 22/12/2010 βεβαίωση του τότε Δήμου 

Πεταλούδων, την με αριθμό πρωτ. 5/136225/21-11-2012 βεβαίωση Ο.Υ. Δημ. Εν. Πεταλούδων και 

την με αριθμό πρωτ. 20554/11-7-2013 βεβαίωση Δ.Ο.Υ. προκύπτει η αναγνώριση της οφειλής από 

τον Δήμο και η αποτυχία κάθε τυχόν δικαστικής διένεξης που εκτός των άλλων θα επιβαρύνει με 

περεταίρω έξοδα και επιβαρύνσεις τόκων και δαπανών που θα υπερβαίνουν το ποσόν των 10.000 

ευρώ και συνεπώς είναι συμφέρουσα για τον Δήμο η αποδοχή του προτεινόμενου συμβιβασμού στο 

ποσόν των 4.400 ευρώ.»   

  (Ακολουθεί η υπογραφή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33978/1-6-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

 Την από 6-12-2017 εισήγηση του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου, 

 Την με αρ. 277/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΤΒΚΩ1Ρ-ΣΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Μάτση Γεωργίου του Μιχαήλ με 

την δήλωση του οποίου ότι παραιτείται των τόκων και των λοιπών κονδυλίων, αξιώνοντας την 

καταβολή μόνον του ποσού του κεφαλαίου των 4.400,00 ευρώ. 

Β) Δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου 

με πάγια αντιμισθία κ. Στάγκα Εμμανουήλ να συντάξει και υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 214Α του 

Κ.Πολ.Δ. περιεχόμενο σύμφωνα με την εισήγηση και την αμέσως παραπάνω απόφαση και να 

υποβάλει αυτό στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για επικύρωση και γενικά να προβεί σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την καταβολή στην παραπάνω εταιρεία του παραπάνω ποσού. 
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Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 
 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

 

Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

 

Παρασκευάς Δημήτριος 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

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

ii
 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. 

iii
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
  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.” 

vi
 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.  

vii
 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). 

viii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix
 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). 

x
 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. 

xi
 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. 



232  

                                                                                                                                                         
xii

 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”. 

xiii
 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.". 

xiv
 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 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii 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)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx
 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).  

xxi
 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  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 

xxvii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxix
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

xxx
 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. 

xxxi
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

xxxii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 

τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xxxiv

 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.  

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 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xxxviiiΒλέπε 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. 
xxxix Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
xl Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
xli Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
xlii  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.” 
xliii 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.  
xliv 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). 
xlv Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xlvi 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). 
xlvii 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. 
xlviii 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. 
xlix 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”. 
l 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.". 
li 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 ) 
lii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
liii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
liv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lv 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)  
lvi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
lvii 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).  
lviii 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  
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lix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lx Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
lxi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
lxii Άρθρο 73 παρ. 5. 
lxiii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 
lxiv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
lxv Πρβλ άρθρο 48. 
lxvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
lxvii 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. 
lxviii 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. 
lxix  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
lxx  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
lxxi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
lxxii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
lxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
lxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
lxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 

τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
lxxvi 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. 
lxxvii 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. 
lxxviii 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.  
lxxix Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
lxxx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 


