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 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός:10 / 27-3-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 27  Μαρτίου  2019 

και ώρα  12:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη  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 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 4471/31-

1-2019 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/15825/27-3-2019, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

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

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) μέλη και 

ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 4. 

Παρασκευά Δημήτριο, 5. Σταυρή Μιχαήλ, 6. Ψυλλάκη Βασίλειο, 7. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1.  Καραγιάννη Μαρία,, (δικ/νη), 2. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 3.Σπανο- Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (δικ/νος), 4. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  

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

Τριανταφυλλιάς, και των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής 

Δήμου Ρόδου κ. Καρτάνου Παρασκευής και κας Παπαγεωργίου Μαρίας, του νομικού συμβούλου κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου και εκπροσώπων του συλλόγου εργαζομένων του δήμου Ρόδου,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ. 123 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΞ27Ω1Ρ-ΕΞΨ) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής 

επιτροπής. 

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

της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των  παρακάτω θεμάτων  όπου σύμφωνα με το άρθρο 77, 

του Ν. 4555/2018, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει τις 

σχετικές  αποφάσεις:  

1. Συμβιβασμός με τους ενάγοντες που αναφέρονται στις με αριθμούς 163,174,175/2018 

και 10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου.   

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/15807/27-3-2019) 

2. Ανάκληση της με αρ. 94/2019 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση και 

κατάρτιση των όρων δημόσιου, συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για «Φύλαξη 

Κοιλάδας Πεταλουδών από Ιδιώτη» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15514/26-3-2019) 

3. Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα στις 1 και 2 Απριλίου 2019 για κατάθεση στον 

Άρειο Πάγο των δηλώσεων παραίτησης από τις ασκηθείσες αιτήσεις αναίρεσης 

σύμφωνα με τη με αριθμό απόφαση 102/2019  του Δημοτικού Συμβουλίου  

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.2/15972/27-3-2019 ) 
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Το θέμα 1  κρίνεται επείγον διότι αφορά υπόθεση εργαζομένων στο Δήμο μας  που πρέπει 

να παραπεμφθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. 

Το θέμα 2 πρέπει να συζητηθεί γιατί πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά την κοιλάδα των 

Πεταλούδων ενόψει της τουριστικής περιόδου. 

Το θέμα 3 πρέπει να συζητηθεί διότι η παράσταση στον Άρειο Πάγο θα γίνει στις 1 και 2 

Απριλίου 2019. 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής για τη 

λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: 

1. Συμβιβασμός με τους ενάγοντες που αναφέρονται στις με αριθμούς 163,174,175/2018 

και 10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου.   

2. Ανάκληση της με αρ. 94/2019 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση και 

κατάρτιση των όρων δημόσιου, συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για «Φύλαξη 

Κοιλάδας Πεταλούδων από Ιδιώτη» 

3. Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα στις 1 και 2 Απριλίου 2019 για κατάθεση στον 

Άρειο Πάγο των δηλώσεων παραίτησης από τις ασκηθείσες αιτήσεις αναίρεσης 

σύμφωνα με τη με αριθμό απόφαση 102/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου  

  
 

ΘΕΜΑ 1
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 124 / 2019 (ΑΔΑ: 7Ν5ΤΩ1Ρ-ΡΟ0) 

Συμβιβασμός με τους ενάγοντες που αναφέρονται στις με αριθμούς 163,174,175/2018 και 

10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου.   

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/15807/27-3-2019) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 2/15807/27-3-2019 , η οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Συμβιβασμός με τους ενάγοντες που αναφέρονται στις με αριθμούς 163, 174, 175/2018 και 

10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 2/15425/22-3-2019 αίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρους τους 

Απόστολου Γκατζιού.   

1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … ιδ) 

αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν 

αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το 

παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και 

των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος 

συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με 

απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό 
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συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` 

της προηγούμενης παραγράφου.» 

2. Κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη 

σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

3. Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.Δ. «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την 

επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της 

δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το 

ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, 

που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου 

δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, 

καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι 

διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους 

δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος 

μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον 

πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό 

επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό 

έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι 

εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση 

του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωση του 

δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. 

Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 

4.  Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η 

οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, 

αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης (εξώδικος) κρίνεται 

ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). Βασική 

προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας γύρω από 

κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των συμβαλλομένων. Έριδα, κατά 

την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη 

απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε αμφισβήτηση μπορεί να 

οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, 

όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, σε μεταγενέστερο 

χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 

586/2017). Το χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται με τη στενή τεχνική έννοια του 

όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η 

παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο 

μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η 

υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι απαραίτητο να είναι ισάξια προς την 

υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Ως προς τις εργατικές αξιώσεις είναι επιτρεπτός ο 

συμβιβασμός, έστω και εάν οι εν λόγω αξιώσεις πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι υφίσταται σοβαρή αμφιβολία και αμφισβήτηση σχετικώς με την συνδρομή των νομικών 

και πραγματικών προϋποθέσεων αυτών, η οποία επιλύεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις (ΑΠ 234/2018). 

Για τη σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν 

με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από 

το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να 

συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι 

αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

5. Εφόσον η έριδα αφορά διαφορά ιδιωτικού δικαίου για την οποία επιτρέπεται να συνομολογηθεί 

συμβιβασμός και υπάρχει εκκρεμοδικία ως προς αυτήν οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται σύμφωνα 

με τα παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, για το συμβιβασμό δε αυτό συντάσσεται 

πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Όταν συνταχθεί το πρακτικό και 

υπογραφτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. κάθε διάδικος μπορεί να 

προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του 
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δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο οποίος επικυρώνει αυτό εφόσον 

συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο αυτό. 

6. Στην προκειμένη περίπτωση οι:   

Α) 1) Αλβανού Παναγιώτα του Σταύρου, 2) Αναστασιάδη Γεωργία του Αντωνίου, 3) Ανδράκη 

Παρασκευή του Ηλία, 4) Αντωνιάδη Άννα του Γεωργίου, 5) Αντωνιάδη Ελένη του Γεωργίου, 6) 

Βαζούκου Ευαγγελία του Εμμανουήλ, 7) Ευσταθίου Υπαπαντή του Λάζαρου, 8) Εγγλέζου Θεανώ 

του Ιωάννη - Χαράλαμπου, 9) Καραγιαννιού Γεώργιος του Νικήτα, 10) Καστελλοριζιού Μαριάνθη 

του Μιχαήλ, 11) Κωνσταντοπούλου Χαρίκλεια του Σταματίου, 12) Λυμούρα Σπυριδούλα του 

Κωνσταντίνου, 13) Ματθαίου Δέσποινα του Ηλία, 14) Μισσού Καλλιόπη του Ιωάννη, 15) Μοντιάδη 

- Ξυαλινά Άννα του Αντωνίου, 16) Μυλωνά Βαλασία του Νικολάου, 17) Νέζη Αλεξάνδρα του 

Παναγιώτη, 18) Παναγιωτάκη Κυρατσούλα του Γεωργίου, 19) Σαραντοπούλου Χρυσή του 

Αθανασίου, 20) Στεργάκη Αικατερίνη του Στυλιανού, 21) Τριανταφύλλου Λαμπρινή του Μιχαήλ, 

22) Τσαμττή Δήμητρα του Αποστόλου, 23) Τσιακάρα Μαρία του Ιωάννη, 24) Τσολάκογλου 

Χρυσούλα του Ευθυμίου, 25) Τσουκάτου Μαρία του Αναστασίου, 26) Χαραλάμπους Σμαραγδή – 

Τσαμπίκα του Σαράντη, 27) Χαραλάμπη Χρυσούλα του Αναστασίου, 28) Χαραλάμπη Χρυσούλα 

του Αντωνίου, 29) Χαρίση Αλεξάνδρα του Κων/νου, 30) Χατζηπέτρου Φανή του Αντωνίου, 31) 

Χατζημανώλη Φωτεινή του Εμμανουήλ, 32) Χατζηκώστα Νεκταρία του Βασιλείου.  

Β) 1) Τσαμπικάκη Παρασκευή του Ιωάννη, 2) Γιαννοπούλου Άννα του Σωτηρίου, 3) Καρπαθάκη 

Αικατερίνη του Αλεξάνδρου, 4) Ξύππα Ειρήνη του Ελευθερίου, 5) Κυπριώτη Ανθούλα – Άννα του 

Μιχαήλ, 6) Χαρίτου Μαρία του Ελευθερίου, 7) Κασιώτης Χρήστος του Νικολάου, 8) Ευθυμίου 

Καθολική του Νικολάου, 9) Στατιού Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, 10) Πελεκάνου Φαίδρα του 

Εμμανουήλ, 11) Μακρή Μαγδαληνή του Αθανασίου, 12) Μπαρμπάκη Δέσποινα - Ειρήνη του 

Θωμά, 13) Πατσούρη Αναστασία του Γεωργίου, 14) Κονιώση Παναγιώτα του Κων/νου, 15) 

Τσουχνικά Ελένη του Δημητρίου, 16) Γιορδαμνή Τσαμπίκα του Γεωργίου, 17) Μηνατσή 

Παρασκευή του Ιωάννη, 18) Ευσταθιάδου Μαρία του Ιωάννη, 19) Σαμαρά Βερονίκη του 

Ευστρατίου, 20) Ταχραμάνη Σέβα του Νικολάου, 21) Καρακατσάνης Ιωάννης του Κων/νου, 22) 

Φούσκη Μαρία του Χαράλαμπους, 23) Πισκοπάνη Ιωάννα του Ανδρέα, 24) Πολυχρόνη Ελίνα - 

Μαριάννα του Κυριάκου, 25) Παυλοπούλου Μαρία του Αθανασίου, 26) Καλαϊτζή Νεκταρία του 

Γεωργίου, 27) Καλλιανιώτη Βασιλική του Ιωάννη, 28) Επιτρόπου Καλλιόπη - Χριστίνα του 

Μιχαήλ, 29) Καραβερβέρη Αλεξάνδρα του Προδρόμου, 30) Στεργάκης Γεώργιος του Αγαπητού, 31) 

Καρακιόζη Παρασκευή του Ελευθερίου, 32) Χατζηγρηγορίου Γεωργία του Γρηγορίου, 33) 

Διακονικολάου Κατερίνα του Βαβίθη, 34) Συντυχάκη Δήμητρα του Ιωάννη, 35) Κωστής 

Εμμανουήλ του Κυριάκου, 36) Τσαβαρής Νικήτας - Νεκτάριος του Ιωάννη, 37) Πακίδη Μαρία του 

Πέτρου, 38) Παπανικόλα Ανθή του Ιωάννη, 39) Βουρεξάκη Ελένη του Στυλιανού, 40) Μαρκεσίνη 

Αγγελική του Νικολάου, 41) Κανύχη Σεβαστή του Ελευθερίου, 42) Καραγιάννη Ξένη του Νικολάου, 

43) Μόσχου Βασιλική του Νικολάου, 44) Μουζουράκηςς Ηλίας του Βασιλείου - Μιχαήλ, 45) 

Ταχραμάνη Αναστασία του Ελευθερίου, 46) Καντιδενού Γεωργία του Κυριάκου, 47) Βιντσέντζου - 

Βιντσεντζάκη Ζωοπηγή του Πανορμίτη, 48) Κώστα Βασιλική του Χρήστου, 49) Αναστασά Ειρήνη 

του Γεωργίου, 50) Καλλιγάς Κωνσταντίνος του Σάββα, 51) Μαγριπλή Μαρία του Αλεξάνδρου, 52) 

Γαλατά Αναστασία του Στεφάνου, 53) Γιαννακάκη Μαρία - Χρυσοβαλάντου του Ευσταθίου, 54) 

Γαλατά Μαρία του Χρήστου, 55) Τάλια Καλλιόπη του Πανορμίτη, 56) Δημητράκης Χρήστος - 

Παράσχος του Δαμιανού, 57) Βαλσαμή Κυριακούλα του Ελευθερίου, 58) Τρυφιάτη Μαρούλλα του 

Ευαγγέλου, 59) Παπανικολάου Σάββας του Ιωάννη, 60) Γιαννιού Ελευθέριος του Γεωργίου, 61) 

Φακιδαράκη Δέσποινα του Νικολάου, 62) Καλλιανιώτη Ευαγγελία του Ιωάννη, 63) Φιλακουρίδη 

Ειρήνη του Γεωργίου, 64) Φωτεινή Δέσποινα του Κυριάκου, 65) Αγγελίνα Αφροδίτη του Νικολάου, 

66) Τερζόγλου Κυριακούλα του Πέτρου, 67) Παπαπαναγιώτου Γεωργία του Παναγιώτη, 68) 

Μαρκοπούλου Ελευθερία του Νικολάου, 69) Κασάνης Ανέστης του Στυλιανού, 70) Χρυσού Θεανώ 

του Θεοδώρου, 71) Τσιτσούλα Ελένη του Κωνσταντίνου, 72) Ψαθά Τσαμπίκα του Νικολάου, 73) 

Γιολδάση Παναγιώτα του Παναγιώτη, 74) Ορφανίδη Μαρία του Πέτρου, 75) Μπούρχα Καλλιόπη 

του Ευαγγέλου, 76) Παπανθίμου Μαρία του Δημητρίου και 77) Θολοενού Μαρία του Πανορμίτη, 

άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 20-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης 303/20-12-2017 

αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω. 

7. Με την αγωγή τους αυτή οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι οι υπό στοιχείο Α είναι υπάλληλοι του 

Δήμου Ρόδου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπό στοιχείο Β είναι 

υπάλληλοί του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ότι μισθοδοτούνταν από το 

Δήμο Ρόδου, ότι παράνομα περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 30% 

από 1-1-2010, ότι με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012 
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καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας από τις 1-1-2013, 

ότι η κατάργηση αυτή είναι αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και ότι επομένως έπρεπε να καταβάλει σαυτούς ότι θα τους κατέβαλλε αν δεν 

μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 20-12-2017, που ανέρχεται: 

α) για τους ενάγοντες υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β με αριθμούς 1 έως και 61 στο ποσό των 3.000 

ευρώ για τον καθένα, ήτοι 750 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (250 Χ 3 

έτη), 750 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (250 Χ 3 έτη) και 1.500 ευρώ για 

επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (500 Χ 3 έτη), β) για τους ενάγοντες υπό 

στοιχείο Β με αριθμούς 62 έως και 68, στο ποσό των 2.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 500 ευρώ για 

επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2016 και 2017 (250 Χ 2 έτη), 500 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 

2016 και 2017 (250 Χ 2 έτη) και 1.000 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2016 και 

2017 (500 Χ 2 έτη) και γ) για τους ενάγοντες υπό στοιχείο Β με αριθμούς 69 έως και 77, στο ποσό των 

1.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 250 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα 2017, 250 ευρώ για επίδομα αδείας 

2017 και 500 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2017. Όλοι οι ενάγοντες ζητούσαν να τους 

καταβληθούν τα παραπάνω με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα που εκάστη από τις παραπάνω παροχές 

έγινε απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η 

εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο Δήμος Ρόδου στη δικαστική τους 

δαπάνη. Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν την καταβολή των παραπάνω ποσών με βάση τις 

διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων του να 

συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως 

επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

8. Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 163/2018 απόφασή του, που 

σας επισυνάπτω, με την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει: 

α) στον καθένα από τους υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β με αριθμούς 1 έως και 39, 41, 43 έως και 59 

ενάγοντες το συνολικό ποσό των 2.500,00 ευρώ, β) στην Μαρκεσίνη Αγγελική (40
η
 υπό στοιχείο Β 

ενάγουσα) το συνολικό ποσό των 2.481,25 ευρώ, γ) στην Καραγιάννη Ξένη (42
η
 υπό στοιχείο Β 

ενάγουσα) το συνολικό ποσό των 2.456,25 ευρώ, δ) στον Γιαννιού Ελευθέριο (60° υπό στοιχείο Β 

ενάγοντα) το συνολικό ποσό των 2.295,83 ευρώ, ε) στην Φακιδαράκη Δέσποινα (61
η
 υπό στοιχείο Β 

ενάγουσα) το συνολικό ποσό των 1.358,31 ευρώ, στ) στην Καλλιανιώτη Ευαγγελία (62
η
 υπό στοιχείο Β 

ενάγουσα) το συνολικό ποσό των 1.470,81 ευρώ, ζ) σε καθεμία από τις Φιλακουρίδη Ειρήνη, Φωτεινή 

Δέσποινα, Αγγελίνα Αφροδίτη, Τερζόγλου Κυριακούλα, Παπαπαναγιώτου Γεωργία και Μαρκοπούλου 

Ελευθερία (63
η
 έως και 68

η
 υπό στοιχείο Β ενάγουσες) το συνολικό ποσό των 1.713,88 ευρώ, η) σε 

καθένα από τους Κασάνη Ανέστη και Χρυσού Θεανώ (69° και 70
η
 υπό στοιχείο Β ενάγοντες) το 

συνολικό ποσό των 1.000,00 ευρώ, θ) σε κάθε μία από τις Τσιτσούλα Ελένη, Ψαθά Τσαμπίκα, Γιολδάση 

Παναγιώτα και Μπούρχα Καλλιόπη (71
η
, 72

η
, 73

η
 και 75

η
 υπό στοιχείο Β ενάγουσες) το συνολικό ποσό 

των 904,16 ευρώ, ι) στην Ορφανίδη Μαρία (74
η
 υπό στοιχείο Β ενάγουσα) το συνολικό ποσό των 902,08 

ευρώ και κ) σε καθεμία από τις Παπανθίμου Μαρία και Θολοενού Μαρία (76
η
 και 77

η
 υπό στοιχείο Β 

ενάγουσες) το συνολικό ποσό των 777,77 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης αυτής 

μέχρι την εξόφληση, κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του επιδικασθέντος 

ποσού στον κάθε ενάγοντα και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. Με την απόφαση αυτή επιδικάστηκαν 

στους ενάγοντες συνολικά το ποσό των 250.919,99 ευρώ.   

9. Κατά των παραπάνω εναγόντων και της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την από 1-2-2019 και με αριθμό κατάθεσης 12/4-2-2019 έφεση, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει οριστεί. Με την έφεση αυτή ο 

Δήμος Ρόδου ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση γιατί κατά την άποψή μας οι περικοπές των 

επιδομάτων εορτών και αδείας δεν είναι αντισυνταγματικές, γιατί η αγωγή των παραπάνω εναγόντων 

ήταν αόριστη και γιατί η απόφαση δεν είχε καθορίσει τον τόκο υπερημερίας στο 6% ετησίως. Η άσκηση 

της έφεσης αυτής έχει εγκριθεί με τη με αριθμό 70/2019 (ΑΔΑ: 69Ζ1Ω1Ρ-ΨΒ8) απόφαση της Επιτροπής 

σας, που σας επισυνάπτω, με την οποία αποφασίστηκε επίσης να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης ως προς την καταβολή σε καθένα ενάγοντα του ποσού 

για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή αυτή.    

10. Επίσης οι: 

Α. 1) Μιχαήλ Καραγεωργίου του Εμμανουήλ, 2) Ασπασία Κουπάδη του Σάββα, 3) Βιργινία Τσίκκη 

του Ιωάννη, 4) Χριστίνα Λούντου του Γεωργίου, 5) Αθανάσιος Μακριάς του Χαράλαμπου, 6) 

Γεώργιος Μουστάκας του Δημητρίου, 7) Τριαντάφυλλος Ριζάς του Μιχαήλ, 8) Εμμανουήλ 

Στρεβλός του Γεωργίου, 9) Νικόλαος Τόππος του Τσαμπίκου, 10) Ιωάννης Χατζηιωάννου του 

Στυλιανού, 11) Μιχαήλ Χουρδάς του Εμμανουήλ, 12) Ελευθέριος Συκκάλος του Κων/νου, 13) 
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Κων/νος Γιαλαουράκης του Νικολάου, 14) Μαρία Παπανικολάου του Νικολάου, 15) Εμμανουήλ - 

Μιχαήλ Μοράρης του Ελευθερίου, 16) Νεκτάριος Κρητικός του Δημητρίου, 17) Μαρία 

Παπαστεφάνου του Εμμανουήλ, 18) Ιωάννης Κουμέντος του Ιωσήφ, 19) Ευστράτιος Καριοφύλλης 

του Παναγιώτη, 20) Στέργος Αγγουράς του Μιχαήλ, 21) Κωνσταντίνος Μαρίνος του Μιχαήλ, 22) 

Μιχαήλ Παπαστεργής του Σταύρου, 23) Χριστίνα Μαχραμά του Ελευθερίου, 24) Εμμανουήλ 

Μοσχούς του Γεωργίου, 25) Ευαγγελία - Δέσποινα Παυλούς του Σάββα, 26) Γεώργιος Πέρος του 

Λουκά, 27) Θεόδωρος Πετράς του Τσαμπίκου, 28) Αντώνιος Σαραπατσάνος του Τσαμπίκου, 30) 

Χριστίνα - Γεωργία Χατζηχριστοδούλου του Νικολάου, 31) Πέτρος Γιαννιού του Δημητρίου, 32) 

Βαλάσιος Φακιόλης του Εμμανουήλ, 33) Ηλιάνα Πανάρετου του Θεοδώρου, 34) Εμμανουήλ 

Παπαδόπουλος του Ιωάννη, 35) Όλγα Σάντσεζ του Πασχάλη, 36) Τσαμπίκος Μανωλάκης του 

Παρασκευά, 37) Τσαμπίκος Παρασκευάς του Μιχαήλ, 38) Μιχαήλ Μανωλάκης του Παρασκευά, 

39) Εμμανουήλ Τζαγκαράκης του Μιχαήλ, 40) Ανδρέας Ανδρέου του Γεωργίου, 41) Αγγελική 

Αστυναρόγλου του Δημητρίου, 42) Χρήστος Γεωργούλας του Σπυρίδωνα, 43) Χριστίνα 

Καραγιάννη του Ιωάννη, 44) Ελευθέριος Καραγιάννης του Νικολάου, 45) Νικόλαος Κατίνας του 

Γεωργίου, 46) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Βασιλείου, 47) Φωτεινή Κουσουρνά του Γεωργίου, 48) 

Γεώργιος Μάτσης του Ηλία, 49) Σταύρος Πηδιάκης του Σάββα και 50) Γεώργιος Πίτσης του 

Θεολόγου. Β. 1) Δημήτριος Ψαρός του Αντωνίου, 2) Χριστίνα Λεβαντάκη του Γεωργίου και 3) 

Χασάν Απτουλά του Μουράτ, άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 20-12-2016 και με αριθμό 

κατάθεσης 248/20-12-2016 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας 

επισυνάπτω. 

11. Με την αγωγή τους αυτή οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ότι μισθοδοτούνταν από το Δήμο Ρόδου, ότι 

παράνομα περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 30% από 1-1-2010, ότι 

με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012 καταργήθηκαν αυτά από 

τις 1-1-2013, ότι η κατάργηση αυτή είναι αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει και το άρθρο 1 του 

Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και ότι επομένως έπρεπε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει 

σαυτούς ότι θα τους κατέβαλλε αν δεν μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή, ήτοι α) για τους ενάγοντες υπό 

στοιχείο Α για το χρονικό διάστημα από 16-12-2014 έως 16-12-2016, το ποσό των 2.500 ευρώ για τον 

καθένα, ήτοι 500 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2015 και 2016 (250 Χ 2 έτη), 500 ευρώ για 

επίδομα αδείας για τα έτη 2015, και 2016 (250 Χ 2 έτη) και 1.500 ευρώ για επίδομα εορτών 

Χριστουγέννων για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (500 Χ 3 έτη) και β) για τους ενάγοντες υπό στοιχείο Β 

για το χρονικό διάστημα από 22-7-2015 έως 1-12-2016 το ποσό των 1.500 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 

250 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για το έτος 2016, 250 ευρώ για επίδομα αδείας για το έτος 2016 

και 1.000 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2015 και 2016 (500 Χ 2 έτη). Όλοι οι 

ενάγοντες ζητούσαν να τους καταβληθούν τα παραπάνω με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα που 

εκάστη από τις παραπάνω παροχές έγινε απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη 

εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο Δήμος 

Ρόδου στη δικαστική τους δαπάνη. Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν την καταβολή των παραπάνω 

ποσών με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων 

του Δήμου Ρόδου να συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές τους 

καταστάσεις και όλως επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

12. Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 174/2018 απόφασή του, που 

σας επισυνάπτω, με την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει: 

α) στον καθένα από τους υπό στοιχείο Α ενάγοντες το συνολικό ποσό των 2.500,00 ευρώ και β) σε 

καθένα από τους υπό στοιχείο Β ενάγοντες το συνολικό ποσό των 1.500,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 

την επομένη της επίδοσης αυτής μέχρι την εξόφληση και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. Με την 

απόφαση αυτή επιδικάστηκαν στους ενάγοντες συνολικά το ποσό των 129.500,00 ευρώ.   

13. Κατά των παραπάνω εναγόντων και της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την από 15-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 34/18-3-2019 έφεση, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει οριστεί. Με 

την έφεση αυτή ο Δήμος Ρόδου ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση γιατί κατά την άποψή μας οι 

περικοπές των επιδομάτων εορτών και αδείας δεν είναι αντισυνταγματικές, γιατί η αγωγή των παραπάνω 

εναγόντων ήταν αόριστη, γιατί η αγωγή δεν απορρίφθηκε για τους υπό στοιχείο Α ενάγοντες ως προς 

δώρο Χριστουγέννων 2014, ποσού 500 ευρώ, λόγω του ότι είχε παραγραφεί η απαίτησή τους ως προς 

αυτό και γιατί η απόφαση δεν είχε καθορίσει τον τόκο υπερημερίας στο 6% ετησίως, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται σαυτήν.   
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14. Επίσης η Αικατερίνη Γιαννιού του Μιχαήλ, κάτοικος Δ.Κ. Κρεμαστής του Δήμου Ρόδου, άσκησε 

εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 31-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 256/31-10-2017 αγωγή της, 

που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυριζόταν ότι είναι 

υπάλληλος του Δήμου Ρόδου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ότι μισθοδοτείτο 

από το Δήμο Ρόδου, ότι παράνομα περικόπηκαν από αυτήν τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 

30% από 1-1-2010, ότι με το άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012 

καταργήθηκαν αυτά από τις 1-1-2013, ότι η κατάργηση αυτή είναι αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει 

και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και ότι επομένως έπρεπε να καταβάλει 

σαυτήν ότι θα της κατέβαλλε αν δεν μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή για  το χρονικό διάστημα από 1-1-

2015 έως 10-10-2017, το ποσό των 2.500 ευρώ, ήτοι 750 ευρώ για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 

2015, 2016 και 2017 (250 Χ 3 έτη), 750 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (250 Χ 

3 έτη) και το ποσό των 1.000 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2015 και 2016 (500 Χ 

2 έτη), με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα που εκάστη από τις παραπάνω παροχές έγινε απαιτητή, 

άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση 

προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο Δήμος Ρόδου στη δικαστική της δαπάνη. Άλλως και όλως 

επικουρικώς ζητούσε την καταβολή των παραπάνω ποσών με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω 

παράνομης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων του Δήμου Ρόδου να συμπεριλάβουν τα επίδικα 

επιδόματα στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές της καταστάσεις και όλως επικουρικά με βάση τις 

διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

15. Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 175/2018 απόφασή του, που 

σας επισυνάπτω, με την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει 

στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 2.500,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης 

αυτής μέχρι την εξόφληση και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. 

16. Κατά των παραπάνω εναγόντων και της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την από 15-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 35/18-3-2019 έφεση, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει οριστεί. Με 

την έφεση αυτή ο Δήμος Ρόδου ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση γιατί κατά την άποψή μας οι 

περικοπές των επιδομάτων εορτών και αδείας δεν είναι αντισυνταγματικές, γιατί η αγωγή των παραπάνω 

εναγόντων ήταν αόριστη, γιατί η αγωγή δεν απορρίφθηκε ως προς το δήθεν δικαίωμα της ενάγουσας για 

καταβολή σαυτήν του επιδόματος εορτών Πάσχα 2015 και αδείας 2015 λόγω του ότι παραγράφηκε, αφού 

από τις 1-11-2017 που επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου η αγωγή της παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος των δύο (2) 

ετών και γιατί η απόφαση δεν είχε καθορίσει τον τόκο υπερημερίας στο 6% ετησίως, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται σαυτήν.   

17. Τέλος οι:  

Α) 1) Τσαμπίκος Αγγουράς του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 077301019 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 2) Ιωάννης Αλαφάκης 

του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 053685262 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 3) Μιχαήλ Αμπελάς του Ιωάννη (ΑΦΜ 052668218 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 4) Βασίλειος Αντωνιάδης του Ιωάννη (ΑΦΜ 059369750 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 5) Λεωνίδας 

Απέριο του Εττώρα (ΑΦΜ 050640459 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 6) Αντώνιος Αρβανίτης του Αχιλλέα (ΑΦΜ 

023150809 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 7) Θωμάς Αποστολόπουλος του Ιωάννη (ΑΦΜ 074600420 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

8) Αχμέτ Αχτσή του Ομούρ (ΑΦΜ 101715473 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 9) Βασίλειος Βασιλάκης του Γεωργίου 

(ΑΦΜ 036203845 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 10) Όμηρος Γκουβούσης του Δημητρίου (ΑΦΜ 118134959 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 11) Ελευθέριος Παλιάτσος του Χρήστου (ΑΦΜ 052183400 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 12) Παναγιώτης 

Δημητραδιού του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 035761716 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 13) Γεώργιος Γεωργάς του 

Παναγιώτη (ΑΦΜ 050428424 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 14) Επαμεινώνδας Γιάννακας του Νικολάου (ΑΦΜ 

031950616 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 15) Μιχαήλ Διακάκης του Κυριάκου (ΑΦΜ 054219691 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 16) 

Θεόδωρος Δρακάκης του Αθανασίου (ΑΦΜ 032101260 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 17) Σωτήριος Γερούτσης του 

Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 055888743 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 18) Ισίδωρος Καλαεντζής του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 

050785279 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 19) Χρυσοβαλάντης Ζαννής του Κων/νου (ΑΦΜ 056127811 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

20) Ιωάννης Καβάσιλας του Γεωργίου (ΑΦΜ 054232676 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 21) Ιωάννης Καβουκλής του 

Νικήτα (ΑΦΜ 051404436 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 22) Εμμανουήλ Καζάζης του Ιπποκράτη (ΑΦΜ 065436967 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 23) Νικόλαος - Τσαμπίκος Καλαφατάς του Ιωάννη (ΑΦΜ 057556166 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

24) Αντώνιος Καρδούλιας του Ιωάννη (ΑΦΜ 032155735 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 25) Κυριάκος Καρέκλας του 

Γεωργίου (ΑΦΜ 037844253 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 26 ) Αντώνιος Καρπαθάκης του Νικολάου (ΑΦΜ 

042587889 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 27) Νεκτάριος - Νικολάος Καστρούνης του Δημητρίου (ΑΦΜ 054120261 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 28) Γεώργιος Κατίνας του Ηλία (ΑΦΜ 039234618 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 29) Αντιόπη 

Κατσαρού του Ιακώβου (ΑΦΜ 072051941 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 30) Γεώργιος Κίκας του Ιωάννη (ΑΦΜ 

054269516 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 31) Ευαγγέλου Κουμπαρά του Γεωργίου (ΑΦΜ 036017956 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 
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32) Μιχαήλ Κουτούζη του Τσαμπίκου (ΑΦΜ 118134959 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 33) Εμμανουήλ Κούτρη του 

Ιωάννη (ΑΦΜ 061097532 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 34) Μιχαήλ Κουτσάφα του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 101728837 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 35) Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου (ΑΦΜ 024833471 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 36) 

Νικολάου Λεντάκη του Ιακώβου (ΑΦΜ 055563150 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 37) Παρασκευής Διάνου του 

Ιωάννη (ΑΦΜ 112277880 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 38) Παναγιώτη Λουκαρά του Βασιλείου (ΑΦΜ 054269159 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 39) Ευστάθιου - Βασιλείου Λουλλά - Σιδεριτάκη του Σπύρου (ΑΦΜ 053792147 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 40) Βασιλείας Μάκρα του Σάββα (ΑΦΜ 063810386 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 41) Μιχαήλ 

Μαλωνά του Εμμανουήλ (ΑΦΜ  035172344 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 42) Σταμάτιου Μαυρούδη του Κυριάκου 

(ΑΦΜ 057546695 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 43) Βίκτωρ Μαχραμά του Ευγένιου (ΑΦΜ 043868998 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 44) Κωνσταντίνου Ζάβαλη του Μιλτιάδη (ΑΦΜ 054597794 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 45) Ηλία 

Μιχαήλου του Μιχαήλ (ΑΦΜ 052381951 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 46) Κων/νου Μιχαήλου του Αγγέλου (ΑΦΜ 

052170361 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 47) Δημητρίου Μπιλιούρα του Αριστοτέλη (ΑΦΜ 046841003 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 48) Ανδρέα Νομικού του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 052855509 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 49) Ιωάννη Ντελλάκη 

του Παναγιώτη (ΑΦΜ 044633520 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 50) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα (ΑΦΜ 

101734936 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 51) Χρυσόοτομου Παντελλίδη του Αντωνίου (ΑΦΜ 045888041 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 52) Βασιλείου Παπαδημήτρη του Στεφάνου (ΑΦΜ 039907239 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 53) Νικολάου 

Παπανικόλα του Ευαγγέλου (ΑΦΜ 030763813 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 54) Φανουρίου Πατρού του Ιωάννη 

(ΑΦΜ 056127755 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 55) Νικολάου Πίκου του Μικέ (ΑΦΜ 101688270 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 56) 

Νικολάου Πίτση του Θεολόγου (ΑΦΜ 073165710 Δ.Ο.Υ Ρόδου),  57) Αναστασίας Σαββιού του 

Κυριάκου  (ΑΦΜ 058186775 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 58) Ευτυχίας Σακκή του Ματαθιά (ΑΦΜ 069692272 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 59) Σταύρου Σεβδαλάκη του Ιωάννη (ΑΦΜ 059276557 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 60) Νικολάου 

Σκαρτάδου του Δημητρίου (ΑΦΜ 112288765 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 61) Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου 

(ΑΦΜ 051447436 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 62) Εμμανουήλ Κρητικού του Ιωάννη (ΑΦΜ 050922487 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 63) Νίκης Τεζάρη του Νικήτα (ΑΦΜ 063714190 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 64) Ενγκιν Τζελήλ Ογλού 

του Τζελήλ (ΑΦΜ 058904347 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 65) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ (ΑΦΜ 054089150 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 66) Αικατερίνης Τριανταφυλλοπούλου του Κων/νου (ΑΦΜ 075335052 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 67) 

Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου (ΑΦΜ 052750355 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 68) Εμμανουήλ 

Παπαεμμανουήλ του Νικολάου (ΑΦΜ 053172419 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 69) Ιωάννας Τσαγκάρη του Πάχου 

(ΑΦΜ 114657872 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 70) Ευαγγελίας Τσαγκάρη του Ιωάννη (ΑΦΜ 051548794 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 71) Σταματούλας Τσέλικα του Θωμά (ΑΦΜ 076528818 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 72) Ιωάννη Κρητικού 

του Θεοδώρου (ΑΦΜ 101694424Δ.Ο.Υ Ρόδου), 73) Ουρανίας Τσουκάλη του Ιωάννη (ΑΦΜ 

076831739 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 74) Ιωάννη Τσουρούττη του Αναστασίου (ΑΦΜ 056082757 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

75) Γρηγορίου Κρητικού του Θεοδώρου (ΑΦΜ 101696663 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 76) Μιχαήλ 

Χατζηδημητρίου του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 054619662 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 77) Ιωάννη Χειμωνέττου του 

Αγγέλου (ΑΦΜ 076447570 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 78) Ιωάννη Ψαρού του Αντωνίου (ΑΦΜ 051390347 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 79) Υπακοής Κακάκη του Σταύρου (ΑΦΜ 052938917 ΔΟΥ Ρόδου), 80) Κων/νου Ζουρουδη 

του Κυριάκου (ΑΦΜ 074681737 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 81) Νικολάου Κωνοταντούρα του Γεωργίου (ΑΦΜ 

036641519 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 82) Αντωνίου Μανώλαγκα του Μιχαήλ (ΑΦΜ 036168224 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

83) Ιωάννου Μπάρκα του Δημητρίου (ΑΦΜ 074863570 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 84) Μαριάννας Λουλουδάκη 

του Γεωργίου (ΑΦΜ 101677753 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 85) Μιχαλίτσας Λουλουδάκη του Γεωργίου (ΑΦΜ  

136104778 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 86) Παναγιώτη Χατζησταμότη του Γεωργίου (ΑΦΜ 042679907 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 87) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του Ιωάννη (ΑΦΜ 030764860 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 88) 

Σεβαστιανού Πατενιώτη του Λουκά-Μιχαήλ (ΑΦΜ 037765540 ΔΟΥ Ρόδου), 89) Γεωργίου 

Λυκοπάντη του Μιχαήλ (ΑΦΜ 054232904 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 90) Γεωργίου Μαχραμά του Δημητρίου 

(ΑΦΜ 050409735 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 91) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου (ΑΦΜ 054325451 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 92) Ιωάννη Χαροκόπου του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 071564306 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 93) Βασιλείου 

Στεφανάκη του Στέφανου (ΑΦΜ 075039226 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 94) Χρήστου Νικολάου του Κυριάκου 

(ΑΦΜ 045110050 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 95) Νικολάου Καρασάββα του Ιωάννη (ΑΦΜ 059551209 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 96) Ιωάννη Πατέρα του Αντωνίου (ΑΦΜ 140177362 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 97) Μιχαήλ Σκιαθίτη 

του Ελευθερίου (ΑΦΜ 050342653 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 98) Γεωργίου Κατίκα του Ελευθερίου (ΑΦΜ 

034928074 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 99) Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου (ΑΦΜ 032777573 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 100) 

Χουσεϊν Πεμπέ του Νουρή (ΑΦΜ 052667850 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 101) Νικολάου - Τσαμπίκου Παναγιά 

του Μιχαήλ (ΑΦΜ 118116837 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 102) Ταϊφούν Χατζήογλου του Σερίφ (ΑΦΜ 

061602092 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 103) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου (ΑΦΜ 078347019 Δ.Ο.Υ 

Ρόδου), 104) Ευαγγέλου Χατζηιωάννου του Σταύρου (ΑΦΜ 018902440 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 105) 

Αλέξανδρου - ΧρυσοβαλάντουΤσαβαρή του Πανορμίτη (ΑΦΜ 071569640 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 106) 

Σουγκρί Κελές - Ογλου του Σεφκέτ (ΑΦΜ 055881023 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 107) Νικολάου Ρόδη του 

Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 047073148 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 108) Κωνσταντίνου Μακρή του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 

036168826 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 109) Αναστασίου Μανίκαρου του Παντελή (ΑΦΜ 074930119 Δ.Ο.Υ 
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Ρόδου, 110) Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη (ΑΦΜ 037249372 Δ.Ο.Υ Ρόδου), απάντων κατοίκων 

Ρόδου. 

Β) 1) Αντώνιος Γαλούζης του Στέφανου (ΑΦΜ 046141778 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 2) Παναγιώτης Γκογκόσης 

του Αντωνίου (ΑΦΜ 076211620 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 3) Διονύσιος Δεστούνης του Γεωργίου (ΑΦΜ 

045108981 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 4) Δέσποινα Δημητρά του Μιχαήλ (ΑΦΜ 059822284 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 5) 

Ευάγγελος Ιορδανού του Οδυσσέα (ΑΦΜ 061729306 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 6) Εμμανουήλ Καραγιάννης του 

Μιχαήλ (ΑΦΜ 075492543 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 7) Αικατερίνη Κοντομάρκου του Χρήστου (ΑΦΜ 

114651566 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 8) Μαρούσα Κωστομοίρη του Γεωργίου (ΑΦΜ 118107400 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

9) Γεώργιος Μαγκαφάς του Νικήτα (ΑΦΜ 039840342 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 10) Νεκταρία Μανιά του 

Μιχαήλ (ΑΦΜ 078663970 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 11) Νικήτας Σπανός του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 059272257 

Δ.Ο.Υ Ρόδου), 12) Στέργος Σαράντης του Γεωργίου (ΑΦΜ 047338825 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 13) Στυλιανός 

Πέτσικας του Εμμανουήλ (ΑΦΜ 050917219 Δ.Ο.Υ Ρόδου), απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Γ) 1) Όλγα Σάντσεζ του Πασχάλη (ΑΦΜ 075036887 ΔΟΥ Ρόδου), 2) Εμμανουήλ Παπαδόπουλος του 

Ιωάννη (ΑΦΜ 030376769 ΔΟΥ Ρόδου) και 3) Ηλιάνα Πανάρετου του Θεοδώρου (ΑΦΜ 054088115 

ΔΟΥ Ρόδου), απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Δ) 1) Πέτρος Χατζηπέτρος του Στυλιανού (ΑΦΜ 045487509 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 2) Ευδοκία -  Μαρίνα 

Χατζηπέτρου του Πέτρου (ΑΦΜ 140182673 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 3) Κωνσταντίνα Χατζηπέτρου του 

Πέτρου ( ΑΦΜ 148067260 Δ.Ο.Υ Ρόδου) και 4) Τσαμπίκος – Στυλιανός Χατζηπέτρου του Πέτρου 

(ΑΦΜ 154636348), ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της αποβιώσασας την 21-5-2017 συζύγου 

και μητρός τους Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου και της Μαρίνας, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Ε) 1) Ηλιάνα Αλβανού του Δημητρίου (ΑΦΜ 028119069 Δ.Ο.Υ Ρόδου) και 2) Ντουριέ Χιακκί του 

Ρετζέπ (ΑΦΜ 027285719 Δ.Ο.Υ Ρόδου), αμφοτέρων κατοίκων Ρόδου. 

Ζ) 1) Αντώνιος Αμπελάς του Ιωάννη (ΑΦΜ 034772770 Δ.Ο.Υ Ρόδου) και 2) Ειρήνη Σταυρή του 

Ευκλή (ΑΦΜ 122258627 Δ.Ο.Υ Ρόδου), αμφοτέρων κατοίκων Ρόδου,  

18. άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 18-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 24/18-1-2018 

αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω. 

19. Με την αγωγή τους αυτή ισχυρίζονταν ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός από τους υπό στοιχείο Ζ΄ που είναι υπάλληλός του με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ότι μισθοδοτούνταν από το Δήμο Ρόδου, ότι παράνομα 

περικόπηκαν από αυτούς τα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας κατά 30% από 1-1-2010, ότι με το 

άρθρο πρώτο παράγραφο Γ΄ υποπαράγραφο Γ.1. παρ. 1 του ν. 4093/2012 καταργήθηκαν αυτά από τις 1-

1-2013, ότι η κατάργηση αυτή είναι αντισυνταγματική, αλλά παραβιάζει και το άρθρο 1 του Πρώτου 

Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και ότι επομένως έπρεπε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτούς ότι 

θα τους κατέβαλλε αν δεν μεσολαβούσε η κατάργηση αυτή, ήτοι α) για τους ενάγοντες υπό στοιχείο Α 

για το χρονικό διάστημα το ποσό των 2.000 ευρώ για τον καθένα, ήτοι 500 ευρώ για επίδομα εορτών 

Πάσχα για τα έτη 2016 και 2017 (250 Χ 2 έτη), 500 ευρώ για επίδομα αδείας για τα έτη 2016 και 2017 

(250 Χ 2 έτη) και 1.000 ευρώ για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη  2015 και 2016 (500 Χ 3 

έτη), β) για τους ενάγοντες υπό στοιχείο Β το ποσό των 3.000 ευρώ στον καθένα για τα έτη 2015, 2016 

και 2017, ήτοι για επίδομα αδείας 750 ευρώ (250 Χ 3 έτη), για επίδομα εορτών Πάσχα 750 ευρώ (250 Χ 

3 έτη) και για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 1.500 ευρώ (500 Χ 3 έτη), γ) για τους ενάγοντες υπό 

στοιχείο Γ το ποσό των 1.000 ευρώ στον καθένα για το έτος 2017, ήτοι για επίδομα αδείας 250 ευρώ (250 

Χ 1 έτος), για επίδομα εορτών Πάσχα 250 ευρώ (250 Χ 1 έτος) και για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 

500 ευρώ (500 Χ 1 έτος), δ) για τους ενάγοντες υπό στοιχείο Δ το ποσό των 312,50 ευρώ στον καθένα 

για το έτος 2016 έως και την 21.5.2017, ήτοι συνολικά για επίδομα αδείας 250 ευρώ (250 Χ 1 έτος), για 

επίδομα εορτών Πάσχα 500 ευρώ (250 Χ 2 έτη) και για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ (500 

Χ 1 έτος), ε) για τις ενάγουσες υπό στοιχείο Ε το ποσό των 1.500 ευρώ για την καθεμία για το έτος 2016 

έως και την 12.9.2017 η πρώτη και 3.9.2017 η δεύτερη, ήτοι για επίδομα αδείας 500 ευρώ (250 Χ 2 έτη), 

για επίδομα εορτών Πάσχα 500 ευρώ (250 Χ 2 έτη) και για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ 

(500 Χ 1 έτος), και στ) στον πρώτο από τους ενάγοντες υπό στοιχείο Ζ το ποσό των 2.000 ευρώ για τα 

έτη 2016, 2017, ήτοι για επίδομα αδείας 500 ευρώ (250 Χ 2 έτη), για επίδομα εορτών Πάσχα 500 ευρώ 

(250 Χ 2 έτη) και για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 1.000 ευρώ (500 Χ 2 έτη) και στη δεύτερη υπό 

στοιχείο Ζ το ποσό των 3.000 ευρώ για τα έτη 2015, 2016, 2017, ήτοι για επίδομα αδείας 750 ευρώ (250 

Χ 3 έτη), για επίδομα εορτών Πάσχα 750 ευρώ (250 Χ 3 έτη) και για επίδομα εορτών Χριστουγέννων 

1.500 ευρώ (500 Χ 3 έτη). Όλοι οι ενάγοντες ζητούσαν να τους καταβληθούν τα παραπάνω με το νόμιμο 

τόκο από τη δήλη ημέρα που εκάστη από τις παραπάνω παροχές έγινε απαιτητή, άλλως από την επίδοση 
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της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και 

να καταδικαστούμε στη δικαστική τους δαπάνη. Άλλως και όλως επικουρικώς ζητούσαν την καταβολή 

των παραπάνω ποσών με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών λόγω παράνομης και υπαίτιας 

παράλειψης των οργάνων μας να συμπεριλάβουν τα επίδικα επιδόματα στις οικείες μηνιαίες 

μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως επικουρικά με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού. 

20. Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 10/2019 απόφασή του, που 

σας επισυνάπτω, με την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε: α) στον 

καθένα από τους υπό στοιχείο Α ενάγοντες το συνολικό ποσό των 2.000,00 ευρώ, β) σε καθένα από τους 

υπό στοιχείο Β ενάγοντες το συνολικό ποσό των 3.000,00 ευρώ, γ) σε καθένα από τους υπό στοιχείο Γ 

ενάγοντες το συνολικό ποσό των 1.000,00 ευρώ, δ) σε καθένα από τους υπό στοιχείο Δ ενάγοντες το 

συνολικό ποσό των 312,50 ευρώ, ε) σε καθένα από τους υπό στοιχείο Ε ενάγοντες το συνολικό ποσό των 

1.500,00 ευρώ και στ) στον πρώτο ενάγοντα από τους υπό στοιχείο ΣΤ εφεσίβλητο το συνολικό ποσό των 

2.000,00 ευρώ και δεύτερη υπό στοιχείο Β ενάγουσα το συνολικό ποσό των 3.000,00 ευρώ, με το νόμιμο 

τόκο από την επομένη της επίδοσης αυτής μέχρι την εξόφληση και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη. Με 

την απόφαση αυτή επιδικάστηκαν στους ενάγοντες συνολικά το ποσό των 272,250,00 ευρώ. 

21. Κατά των παραπάνω εναγόντων και της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την από 15-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 37/18-3-2019 έφεση, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει οριστεί. Με 

την έφεση αυτή ο Δήμος Ρόδου ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση γιατί κατά την άποψή μας οι 

περικοπές των επιδομάτων εορτών και αδείας δεν είναι αντισυνταγματικές, γιατί η αγωγή των παραπάνω 

εναγόντων ήταν αόριστη, γιατί η αγωγή δεν απορρίφθηκε ως προς το δήθεν δικαίωμα των εναγόντων υπό 

στοιχείο Β΄ και της δεύτερης ενάγουσας υπό στοιχείο Ζ για καταβολή του επιδόματος Πάσχα και 

Χριστουγέννων 2015 και αδείας 2015 λόγω του ότι παραγράφηκε, αφού μέχρι τις 18-1-2018 που 

κατατέθηκε η αγωγή τους παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος των δύο (2) ετών και γιατί η απόφαση δεν είχε 

καθορίσει τον τόκο υπερημερίας στο 6% ετησίως, όπως αναλυτικά αναφέρεται σαυτήν.   

22. Μετά την άσκηση των παραπάνω εφέσεων οι παραπάνω ενάγοντες υπέβαλαν στο Δήμο Ρόδου τη 

σχετική με αριθμό πρωτ. 2/15425/22-3-2019 αίτησή τους για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την 

οποία ζητούν να συμβιβαστούν με το Δήμο Ρόδου με την καταβολή σαυτούς του κεφαλαίου που 

επιδίκασαν στον καθένας τους οι παραπάνω αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου και ποσοστού 95% των 

τόκων υπερημερίας.  

23. Ενόψει της παραπάνω αίτησης των εναγόντων, της επιθυμίας της Δημοτικής Αρχής να βρει λύση 

στις απαιτήσεις των εναγόντων για αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης, της πρακτικής και πολλών 

άλλων Δήμων της Χώρας για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που αφορούν τις περικοπές των 

επιδομάτων εορτών και αδείας, της αμφισβήτησης που υπάρχει σχετικά με τη συνταγματικότητα ή μη 

των απαιτήσεων των εναγόντων, της έκδοσης πλειάδων αποφάσεων των Ειρηνοδικείων όλης της Χώρας 

με τις οποίες γίνονται δεκτές οι σχετικές αγωγές των υπαλλήλων των Δήλων, της έκδοσης των με 

αριθμούς 2626 έως 2635/2018 αποφάσεων του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις 

οποίες κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις με τις οποίες περικόπηκαν τα επιδόματα εορτών και 

αδείας για τους δικαστικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της συζήτησης των υποθέσεων που αφορούσαν 

οι αποφάσεις αυτές στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία παρέπεμψαν για 

εκδίκαση για να κρίνει τη συνταγματικότητα ή όχι των διατάξεων με τις οποίες περικόπηκαν τα 

επιδόματα εορτών και αδείας και του γεγονότος οι τόκοι υπερημερίας μέχρι σήμερα για τις παραπάνω 

αγωγές, με υπολογισμό 6% ετησίως, ανέρχονται στο ποσό των 18.973,68 ευρώ για τους ενάγοντες στη με 

αριθμό 163/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, λόγω του ότι η αγωγή τους επιδόθηκε στο Δήμο 

Ρόδου στις 22-12-2017, στο ποσό των 17.604,26 ευρώ για τους ενάγοντες στη με αριθμό 174/2018 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, λόγω του ότι η αγωγή τους επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 20-12-

2016, στο ποσό των 210,00 ευρώ για την ενάγουσα στη με αριθμό 175/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου, λόγω του ότι η αγωγή τους επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 1-11-2017 και στο ποσό των 

19.378,23 ευρώ για τους ενάγοντες στη με αριθμό 10/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, λόγω του 

ότι η αγωγή τους επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 18-1-2018, ήτοι συνολικά στο ποσό των 56.166,17 

ευρώ, μπορεί κατ΄ αρχή ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με τους παραπάνω ενάγοντες, σύμφωνα με τις 

παραπάνω διατάξεις, εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάστασή του. Για το συμβιβασμό αυτό θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και άλλοι εργαζόμενοι του Δήμου Ρόδου, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, 

έχουν ασκήσει αγωγές με τις οποίες διεκδικούν την καταβολή και σαυτούς των περικοπών των 

επιδομάτων εορτών και αδείας συνολικού ποσού 2.446.250,00 ευρώ.  
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24. Με βάση όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι με τη με αριθμό 163/2018 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η ένσταση παραγραφής που υπέβαλε ο Δήμος Ρόδου, η εισήγησή μου 

για το συμβιβασμό του Δήμου Ρόδου με τους παραπάνω ενάγοντες είναι η εξής: Να συμβιβαστεί ο Δήμος 

Ρόδου με αυτούς καταβάλλοντας σαυτούς, εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με την οικονομική κατάστασή 

του, μόνο το κεφάλαιο που επιδικάστηκε στον καθένα από αυτούς με τις παραπάνω αποφάσεις του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας, αφού όμως αφαιρεθούν, από ό,τι έχει 

επιδικαστεί, οι απαιτήσεις που έχουν παραγραφεί και για τις οποίες το Ειρηνοδικείο Ρόδου παρέλειψε να 

αποφανθεί, ήτοι από τους ενάγοντες με στοιχείο Α΄ στη με αριθμό 174/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου το ποσό των 500 ευρώ για τον καθένα, που αφορά το δώρο Χριστουγέννων 2014, από την 

ενάγουσα στη με αριθμό 175/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου το ποσό των 500 ευρώ, που αφορά 

το δώρο Πάσχα 2015 και το επίδομα αδείας 2015 και από τους ενάγοντες με στοιχείο Β΄ και της δεύτερης 

ενάγουσας με στοιχείο Ζ στη με αριθμό 10/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου το ποσό των 500 

ευρώ για τον καθένα για καταβολή του δώρου Πάσχα 2015 και του επιδόματος αδείας 2015.  

25. Για την ολοκλήρωση του συμβιβασμού θα πρέπει η Επιτροπή σας να εγκρίνει τις παραπάνω 

εφέσεις που άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κατά των με αριθμούς 174, 175 και 10/2019 

αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ρόδου και να χορηγήσει σε εμένα την εντολή και το δικαίωμα να 

υπογράψω για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς και 

να προβώ σε όλες τις νόμιμε ενέργειες για την επικύρωσή του. 

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με αρ.πρωτ.: 2/15807/27-3-

2019. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και 77 του Ν.4555/2018,  

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

Α)  Παραπέμπει με θετική εισήγηση τον συμβιβασμό του Δήμου Ρόδου, με τους ενάγοντες που 

αναφέρονται στις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου με αριθμούς 163,174,175/2018 και 10/2019 

σύμφωνα με την γνωμοδότηση του κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, και υπό των όρων της παραίτησης από 

τον καθένα από τους δικαιούχους εργαζόμενους των τόκων υπερημερίας που επιδίκασαν σε αυτούς οι 

αναφερόμενες παραπάνω αποφάσεις. 

Β)  Απορρίπτει από την ανωτέρω εισήγηση το μέρος της παραγραφής των απαιτήσεων διότι δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές αποφάσεις. 

Γ)  Για τον τρόπο και χρόνο καταβολής θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
o
                                                                Aπόφ. Αρ. 125 / 2019 (ΑΔΑ: 65ΕΒΩ1Ρ-Χ6Ξ) 

Ανάκληση της με αρ. 94/2019 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση και κατάρτιση των 

όρων δημόσιου, συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για «Φύλαξη Κοιλάδας 

Πεταλουδών από Ιδιώτη» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15514/26-3-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/15514/26-3-2019 η οποία έχει ως 

εξής:   

Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού έτους 2019 

Παρακαλούμε όπως προβείτε ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης 94/2019 της ΟΕ, λόγω αλλαγής στους όρους 

του διαγωνισμού, και στην ΕΚ ΝΕΟΥ έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού της «ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ». 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ. 2/15514/26-3-2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Ανακαλεί την απόφαση 94/2019 της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει και καταρτίζει εκ νέου 

τους όρους για τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της                « 

Φύλαξης Κοιλάδας Πεταλουδών από ιδιώτη» ως εξής:   
 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του 

Δήμου Ρόδου από ιδιώτη, έτους 2019, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ 

με φπα» 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                                                                         

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 

114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 

9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

14.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  18REQ002665420. 
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17. Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

 

18. Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 

19. Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 

20. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ002748060. 

 

21. Tην απόφαση 95/2018 της ΟΕ που εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους του διαγωνισμού. 

 

22. Την απόφαση 94/2018 της ΟΕ που εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη φύλαξη των Πεταλουδών με 

συνοπτικό διαγωνισμό. 

                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλουδών 

του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα 

βαρύνει τον κωδικό 00/6142.0040 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και με διακριτικό αριθμό cpv: 79713000-

5.  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……. ……/03/2018 και ώρα 

09:00 π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100, και τηλέφωνο 

22410-35445. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  ανωτέρω ημερομηνία, ή να 

αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην 

Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, 

δηλαδή την …….. …../03/2018, και ώρα 14.00 (ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ρόδου, 

επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών υποψήφιων 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από 

την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων 

και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από 

την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του 

λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή(ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης 

υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να 
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το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της 

διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης 

Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, Email: 

gantonatos19@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Συνοπτικός-Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
……….. ……/03/2018 09.00 πμ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της κοιλάδας των 

Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου 

 

cpv 79713000-5 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

59.770,94 ευρώ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης(τυχόν 6μηνη παράταση) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2018 

(συν τυχόν 6μηνη παράταση) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
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ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την 

Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 

διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου (Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100), 

το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την …….. 

…../03/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την ………. 

…./03/2018 και ώρα 09.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, τκ 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του Ν.4412/2016 

και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη 

συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (συμπεριλαμβανομένου 

οπωσδήποτε το email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να 

παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 

εκπροσώπησης.  
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Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 

28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
1
. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς 

και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
2
 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα 

είναι νόμιμα επικυρωμένα
3
,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική 

υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:      

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας υποβολής 

προσφορών). 

ε. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (οπωσδήποτε και το email). 

 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

                                                 
1 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

2παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 

περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του 

Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα 

και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει 

τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος 

(αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, 

αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η 

αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να 

εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά 

τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
4 5

 του άρθρου 79 παρ 4 

                                                 
4 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
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του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ) και 

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A), ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  

πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται
7
 και υποβάλλεται

8
 από τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί.   

Επίσης, σαν δικαιολογητικό συμμετοχής θα προσκομίσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι θα συμμορφωθούν απόλυτα με τους όρους και τα γραφόμενα στη διακήρυξη 

του διαγωνισμού, τους οποίους και θα τηρήσουν απαρέγκλιτα.      

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός 

φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Ως εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
9 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί 

ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του 

Παραρτήματος Β' της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

                                                                                                                                                             
5 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 

των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες 

φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

7(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

8Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει 

να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , 

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 
ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα 
από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 

μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο 

(α) υπερβαίνει (ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ 
για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με 
τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο 
οικονομικός φορέας. 

  

 

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



20  

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Ο συμμετέχων θα συμπληρώσει τον/τους 

πίνακα/ες που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), με την τιμή προσφοράς του 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Οι πίνακες που θα καταθέσει πρέπει να έχουν τη μορφή των πινάκων 

που υπάρχουν στη διακήρυξη (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑ 2, ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Επιπλέον, ο συμμετέχων στο φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλάβει και usb με την οικονομική του προσφορά σε πρόγραμμα του 

word προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά αναφέρεται ότι για την κατακύρωση της προμήθειας θα ληφθεί 

αποκλειστικά η έντυπη υπογεγραμμένη προσφορά.  

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και 

λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς 

τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους, στο φάκελο των δικαιολογητικών και σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο να αναφέρουν και τα κάτωθι: 

 τον αριθμό των εργαζομένων 

 τις ημέρες και ώρες εργασίας 

 τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και να υποβάλλουν αντίγραφο 

αυτής 

 το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων 

 το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα μέχρι τις 31/12/2019. Ρητά αναφέρεται ότι οι 

συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σύνολο της ποσότητας. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά 

από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές 

είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 

που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική 

Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 

διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος 

της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 

τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 

διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν 
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ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η 

Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων 

αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα στάδια του διαγωνισμού μπορεί να γίνουν την ίδια ημέρα, ή να 

καθοριστούν διαφορετικές. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

Επιτροπή)
10

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
11

, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
12

 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2). Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

                                                 
10 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

11 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

12 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από 

δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, κατά το έτος 2018. 

(5). Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας, μέσα στα τελευταία δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία της 

διακήρυξης, ή αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.  

(6). Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ 

εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

 

Β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της 

συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 

καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε 

περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε 

προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου 

καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

 

Γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν 

από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 
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Δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής.» .
13

 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το 

άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου   και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή 

ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά 

τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις 

αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

                                                 
13 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και 

δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 

(20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε 

αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ 

αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2019, ή εναλλακτικά μέχρι την ολοκλήρωση 

της παράδοσης του συνόλου της υπηρεσίας. Προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής με τη σύμφωνη γνώμη και των 

δύο πλευρών, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση ποσοτήτων και αξιών της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης 

και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα 

αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του 

Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 

οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 

ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση 

τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
14

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
15

.Επί  της κράτησης 

αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
16

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει 

του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

                                                 
14 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

16 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε 

ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι τις 31/01/2019. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 

της υποβολής των προσφορών. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
17

 η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

                                                 
17 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, 

σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται 

ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 

Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν 

από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια 

αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη 

αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από 

την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που 

κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το 

συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                                

                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                     

                                                          ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

                                                                                           

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΕΛΕΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                   

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2018, καθώς και για το χρόνο που 

αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της 

ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους 

οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Όλα τα έξοδα παροχής της υπηρεσίας 

βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2019. Προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής, με τη σύμφωνη 

γνώμη και των δύο πλευρών με το δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση συμβατικών ποσοτήτων και αξιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη φύλαξη της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, κατά τη θερινή περίοδο.  Οι 

απαιτήσεις για φύλαξη θα έχουν ως αντικείμενο: «Φύλαξη Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου και άλλα, από 

01/05/2018 έως 31/12/2019 και σύμφωνα  πάντα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται». Η υποχρεώσεις του 

αναδόχου θα πραγματοποιηθούν για το παραπάνω διάστημα, επτά ημέρες την εβδομάδα και οι υπεύθυνοι  
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υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου που θα οριστούν για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιλάδας Πεταλούδων ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα (10 ημέρες) σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα καθορίζουν τον τρόπο και χρόνο φύλαξης, 

δηλαδή τις θέσεις και τις υποχρεώσεις που έχει ο ανάδοχος για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιλάδας Πεταλούδων 

για κάθε σημείου ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας 

φύλαξης και άλλων  θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). θα πρέπει στην οικονομική τους προσφορά να έχουν υπολογίσει 

το 100 % των εργαζομένων που θα απασχοληθούν να είναι άνω των 25 ετών. Το 100% των εργαζομένων που θα 

απασχοληθούν στην Κοιλάδα Πεταλούδων θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα καθώς, επίσης, 

τουλάχιστον και την αγγλική γλώσσα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 

48.202,37 € χωρίς ΦΠΑ 24% (59.770,94 € με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου 

Ρόδου του οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α. 00-6142.0040 και η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους 

πόρους. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 5.416  

ΣΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

Υ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡ

ΙΑ (ΕΥΡΩ) 

8,08 

ΕΥΡ

Ω 

ΕΡΓΑΣΙΜΕ

Σ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
3. 221 6,50 20.936,50  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.243 8,13 10.105,59 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ

-ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
592 11,38 6.736,96 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 13,00 2.912,00 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσία

ς- 

Ασφάλισης 

 

 

 

40.691,05 

 

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 προεκτιμείται   10 % 4.069,11 
 

 

Εργολαβικό 

Κέρδος 
 προεκτιμείται   8,46 % 3.442,21 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 48.202,37  

ΦΠΑ  24% 11.568,57  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 

 

59.770,94  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

48.202,37 

ΦΠΑ 24% 

 

11.568,57 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

59.770,94 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕ

Σ 

ΕΡΓΑΣΙ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  

ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/05/2019έως 

31/10/2019 
184 

23:00-07:00  

184 ημέρες 

X 8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

1.472 ώρες 

06:00-07:00 

156 ημέρες 

 x 1 ώρα = 

156 ώρες 

23:00-06:00  

156 ημέρες 

X 7 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

1.092 ώρες 

06:00-07:00 

28 ημέρες 

 x 1 ώρα = 

28 ώρες 

23:00-06:00 

28 ημέρες 

Χ 7 ώρες x 1 

εργαζόμενος = 

 196 ώρες 

06/05/2018  έως 

31/10/2018 
179 

07:00-15:00  

179 ήμερες Χ 8 

ώρες =  

1.432 ώρες  

15 :00-23:00 

179 ημέρες Χ 8 

ώρες =  

1.432 ώρες 

Συνολικές ώρες 

= 

2.864 ώρες 

 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

151 ημέρες Χ 

15 ώρες  = 

2.265 ώρες 

22:00-23:00  

151 ημέρες 

X 1 ώρα  Χ 1 

εργαζόμενος= 

151 ώρες 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

28 ημέρες Χ 15 

ώρες = 420 ώρες 

22:00-23:00 

28 ημέρες Χ 1 ώρα 

= 28 ώρες 

07/07/2018 

έως 

15/09/2018 

71 

07:00-15:00  

71 ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

568 ώρες 

 

07:00-15:00 

60 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενος = 

480 ώρες 

 

07:00-15:00 

11 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενος = 

 88 ώρες 

 

16/07/2018 

έως 

31/08/2018 

47 

07:00-15:00 47 

ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

376 ώρες 

 

07:00-15:00 

40 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενους = 

320 ώρες 

 

07:00-15:00 

7 ημέρες Χ 8 ώρες 

Χ 1 εργαζόμενους 

= 56 ώρες 
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ΣΥΝΟΛΟ  5.280 3.221 1.243 592 224 

                                               

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη και άλλων της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου  Ρόδου και άλλα, μέχρι τις 

31/12/2019 από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Για την Κοιλάδα Πεταλούδων θα απαιτηθούν 5.280 ώρες από 01/05/2019 έως και 31/12/2019 και πιο 

συγκεκριμένα: 

3. Α). 592 ώρες Κυριακών και Αργιών  πρωινής και απογευματινής απασχόλησης. 

4. Β). 3.221 ώρες εργάσιμων ημερών πρωινής και απογευματινής απασχόλησης. 

5. Γ). 224 ώρες Κυριακών και Αργιών νυχτερινής απασχόλησης. 

6. Δ). 1.243 ώρες εργάσιμων ημερών νυχτερινής απασχόλησης. 

7. Ο τρόπος, τα ωράρια και τα καθήκοντα του προσωπικού του αναδόχου θα δοθούν από την υπηρεσία του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιλάδας Πεταλούδων. 

8. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υπαλλήλων του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί στην Κοιλάδα 

Πεταλούδων και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος της εταιρίας του αναδόχου.  Η τιμή μονάδος καθορίζεται 

για κάθε μιας θέσης εργασίας για μία (1) ώρα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προμέτρησης.                                      

9. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2019. Προβλέπεται παράταση 6 μηνών με τη 

σύμφωνη γνώμη και των δύο(2) πλευρών. 

10.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Κοιλάδα Πεταλούδων και σε οποιοδήποτε  

σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

11. Το ωράριο θα καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στα πλαίσια της παρούσης και 

θα είναι για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα το 

συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου.  

12. Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι ενδεδυμένο ομοιόμορφα σύμφωνα πάντα με τα καθήκοντα που θα τους 

ανατεθούν με διακριτικά της εταιρίας του αναδόχου καθώς επίσης και διακριτικά του Δήμου Ρόδου, θα φέρει 

ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας, ασύρματοι πομποδέκτες, φακό και ατομική σφυρίχτρα. 

13. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας και 

χρώματος.   

14. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να έχει  λευκό ποινικό μητρώο, άριστο στο είδος του, άψογο 

από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. 

15. Το απασχολούμενο προσωπικό, θα πρέπει να έχει άδεια Ι.Ε.Π.Ι.Ε.Α.  

16. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του αναδόχου αν 

αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  

17. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία. Εργατική 

νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές αποζημιώσεις φόρους κ.λ.π, θα 

ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο δημόσιο στους ασφαλιστικούς 

φορείς και σε κάθε τρίτο. 

18. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά τυχόν 

περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά που 

θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του με τελεσίδικη απόφαση από αρμόδιους φορείς του 

Δημοσίου.  

19. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία 

εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο Ρόδου. 

20. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σε κάθε ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο 

νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται 

ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει το Δήμο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 

(καταστάσεις προσωπικού του οποίου να αναφέρονται οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στην Κοιλάδα 

Πεταλούδων)  

21. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε να συμβεί στο 

προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, 

θα είναι κάτοχος τουλάχιστον 3 από τα: ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ,ISO 26000, ISO 27000 σε  

ισχύ. Θα διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τουλάχιστον 3.000.000,00€. 

22. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι 

του Δήμου για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών όπου και του αναθέτει ο Δήμος Ρόδου    για όλο το 

χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

23. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων 

του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υπενοικιάσει από άλλη εταιρεία προσωπικό για τις ανάγκες του. 
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24. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να 

καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων 

με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

25. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από τον 

αρμόδιο οριζόμενο υπεύθυνο του Δήμου Ρόδου που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών στην 

Επιτροπή Παραλαβής.  

26. Σε κάθε τιμολόγιο που θα υποβάλλεται στο Δήμο θα υπάρχει από το μειοδότη, αναλυτικό ημερολόγιο 

εργασιών, καθώς και βεβαίωση του υπεύθυνου υπαλλήλου του Δήμου ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη 

υπηρεσία καλώς. 

27. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές για μέρος της 

υπηρεσίας θα απορρίπτονται.  
 

                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
               

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη 

της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 
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- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gantonatos19@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

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:  

 

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
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

[] Ναι [] Όχι 
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εξακολουθεί να ισχύει;   

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxii

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxiii

 

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): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και 

επιβολής προστίμων  
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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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 
xxxiv

: 

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
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ή 

ποσά ημερομην

ίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
xliii

 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 

τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

[] Ναι [] Όχι 
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ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvi

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

ΘΕΜΑ 3
 o
                                                        Aπόφ. Αρ. 126  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΜΝ8Ω1Ρ-Σ3Γ) 

Παροχή εντολής για μετάβαση στην Αθήνα στις 1 και 2 Απριλίου 2019 για υποβολή στον Άρειο 

Πάγο δηλώσεων παραίτησης του Δήμου Ρόδου από αιτήσεις αναίρεσης που αναφέρονται στη με 

αριθμό 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/15972/27-3-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/15972/27-3-2019, η οποία έχει 

ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για μετάβαση στην Αθήνα στις 1 και 2 Απριλίου 2019 για υποβολή στον 

Άρειο Πάγο δηλώσεων παραίτησης του Δήμου Ρόδου από αιτήσεις αναίρεσης που αναφέρονται στη 

με αριθμό 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Με τη με αριθμό 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου αποφασίστηκε η μη 

έγκριση άσκησης των αιτήσεων αναίρεσης κατά των με αριθμούς 233, 234 235, 236 και 237/2017 

αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπως αναλυτικά αναφέρονται σαυτήν και η υποβολή 

δηλώσεων παραίτησης στον Άρειο Πάγο από το δικόγραφο των ασκηθεισών αιτήσεων αναίρεσης για να 

μπορεί να υλοποιηθεί η με αριθμό 81/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.   

Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 1 μέχρι και τις 2-4-2019 για να υποβάλω στον Άρειο Πάγο τις δηλώσεις 

παραίτησης και να πάρω σχετικά αντίγραφα αυτών.  

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με αρ.πρωτ.: 2/15972/27-3-2019, 

 Την με αρ. πρωτ.: 123/2019 (ΑΔ.Α.:ΨΞ27Ω1Ρ-ΕΞΨ) απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της 

έκτακτης συνεδρίασης, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και 77 του Ν.4555/2018,  

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τη μετάβαση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου με πάγια έμμισθη εντολή κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο στην Αθήνα στις 1
α
 και 2

ο
 Απριλίου 2019 για υποβολή στον Άρειο Πάγο 

δηλώσεων παραίτησης του Δήμου Ρόδου από αιτήσεις αναίρεσης κατά των με αριθμούς 233, 234 235, 

236 και 237/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας  έκτακτης συνεδρίασης. 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                        1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

                                                                                        2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 



44  

 

                                                                                        3. Μουτάφης Δήμος Μιχαήλ 

 

                                                                                        4. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

              5. Σταυρής Μιχαήλ 

 

              6. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

                                                                                        7. Χατζηλαζάρου Μαρία 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 

η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 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  



45  

                                                                                                                                                             
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  
και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων 
οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 

ΤΕΥΔ. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 

στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


