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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), 46359,46301, Fax : 22410-46361 (22413-61361) 
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 9 / 20-3-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη  20 Μαρτίου 

2019 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

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

τις διατάξεις 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. 2/13852/15-3-2019, 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 έξι (6) 

μέλη και ονομαστικά: 

 

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

4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Παρασκευά Δημήτριο, (δικ/νος),  2.   Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 3. Κασσανή 

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

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

Τριανταφυλλιάς,  και των υπαλλήλων του γραφείου της οικονομικής επιτροπής κ. Καρτάνου 

Παρασκευής και κ.Παπαγεωργίου Μαρίας 

 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ. 114 / 2019 (ΑΔΑ: Ω288Ω1Ρ-5ΕΙ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων (4) κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

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

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

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

ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού 

«Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/14509/19-3-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι αφορά διαγωνισμό που πρέπει να ξεκινήσει ενόψει και της 

τουριστικής περιοόδου 
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2.Έγκριση όρων διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( Ο.Τ.Κ.Ζ)   

(Εισήγηση Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι πρέπει να ξεκινήσει ο διαγωνισμός  

3. Λήψη απόφασης για  παράταση της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν 

την  απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα).   

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ. πρωτ. 2/14545/19-3-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι η παράταση είναι επιβεβλημένη για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

4. Συμβιβασμός ή μη μεταξύ των εργαζομένων Αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου για  τις 

αποφάσεις 163/2018, 174/2018, 175/2018 και 10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου  και 

αφορούν τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματα αδείας. 

(Αριθμ.πρωτ. 2/14088/18-3-2019 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου) 

Το θέμα είναι σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί γιατί αφορά διεκδικήσεις υπαλλήλων του 

δήμου μας. 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων  (4) κατεπειγόντων θεμάτων στην 9η  τακτική 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα 

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

διάταξη, και θα ληφθούν για αυτά οι σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού 

«Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων» 

 2.Έγκριση όρων διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( Ο.Τ.Κ.Ζ)   

3. Λήψη απόφασης για  παράταση της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν  

την  απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα).  

4. Συμβιβασμός ή μη μεταξύ των εργαζομένων Αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου για  τις 

αποφάσεις 163/2018, 174/2018, 175/2018 και 10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου  και  

αφορούν τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματα αδείας. 

  
 

ΘΕΜΑ 1
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 115 / 2019 (ΑΔΑ: Ω3ΛΤΩ1Ρ-ΗΨΗ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.   

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

Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/14857/20-3-2019) 

 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ. 2/14857/20-3-2019 η οποία έχει ως εξής:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους  2019. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 10-6422.0011 

2. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 

Μεσσαναγρού» προϋπολογισμού δαπάνης 39.945,38€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Ταμείου. (Τα παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχουν εκδοθεί το έτος 

2018 και είναι καταχωρημένα στα Π.Ο.Ε. του τρέχοντος προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 30-8122.0001). 

3. Κ.Α 1326.0055 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Κατασκευή Νέου 

Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων".» προϋπολογισμού δαπάνης 

266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7326.0007 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

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

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά 

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

(Συνυπολογίζοντας την μείωση πίστωσης των 200.000€ που έγινε στην υπ΄αρ. 86/2019 απόφαση της 

Ο.Ε., η συνολική μείωση είναι 400.000€ (200.000 + 200.000))  

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  10-6422.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1323.0011 

2. Κ.Α 10-6615.0002 και τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια) σύμφωνα με το άρθρο 

23, παρ.2 του Ν.4555/2018» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α 15-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου και ενός 

προκατασκευασμένου οικίσκου για το γήπεδο της Τ.Κ. Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. 

4. Κ.Α 15-7326.0007 και τίτλο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της 

Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

εσόδου στον Κ.Α. 1326.0055 

5. Κ.Α 30-7333.0036 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νησίδα Κρητικών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7323.0001 και τίτλο «Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια πόλης της Δ.Ε 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  1.231.027,12€ 

 και το τελικό αποθεματικό είναι 252.788,23€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 200.230.608,35 

ΕΞΟΔΑ 199.977.820,12 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 252.788,23 

 

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

προϊστάμενου Προϋπολογισμού κου Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ. 

2/14857/20-3-2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

έτους 2019, ως κατωτέρω: 

Μέρος Γ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 10-6422.0011 

2. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 

Μεσσαναγρού» προϋπολογισμού δαπάνης 39.945,38€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Ταμείου. (Τα παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχουν εκδοθεί το έτος 

2018 και είναι καταχωρημένα στα Π.Ο.Ε. του τρέχοντος προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 30-8122.0001). 

3. Κ.Α 1326.0055 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Κατασκευή Νέου 

Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων".» προϋπολογισμού δαπάνης 

266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7326.0007 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

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

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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(Συνυπολογίζοντας την μείωση πίστωσης των 200.000€ που έγινε στην υπ΄αρ. 86/2019 απόφαση της 

Ο.Ε., η συνολική μείωση είναι 400.000€ (200.000 + 200.000))  

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  10-6422.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1323.0011 

2. Κ.Α 10-6615.0002 και τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια) σύμφωνα με το άρθρο 

23, παρ.2 του Ν.4555/2018» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α 15-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου και ενός 

προκατασκευασμένου οικίσκου για το γήπεδο της Τ.Κ. Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. 

4. Κ.Α 15-7326.0007 και τίτλο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της 

Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

εσόδου στον Κ.Α. 1326.0055 

5. Κ.Α 30-7333.0036 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νησίδα Κρητικών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7323.0001 και τίτλο «Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια πόλης της Δ.Ε 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  1.231.027,12€ 

 και το τελικό αποθεματικό είναι 252.788,23€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 200.230.608,35 

ΕΞΟΔΑ 199.977.820,12 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 252.788,23 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
o
                                                                      Aπόφ. Αρ. 116  / 2019 (ΑΔΑ: 6Σ4ΑΩ1Ρ-2Α7) 

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2019 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/14661/20-3-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ. 2/14661/20-3-2019,  η οποία έχει ως εξής:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019» 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 34574/05-07-2018, οι στόχοι εσόδων, εξόδων 

και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ 

αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. 

Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 

την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανόμενων των στοιχείων 

διαθέσιμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να 

τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της 

στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 34574/05-07-2018 το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης 

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των 

προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι 

ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). 

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και 

τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, 

ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, 

όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών 

του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή 

τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση 

των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων 

υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε 

υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του 

προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με 

βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του 

έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης 

και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και 

εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και 

οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την 

έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και 

του χρηματικού υπολοίπου. 

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος 

ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών 

ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 

προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων 

υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του 

οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη 

χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν 

ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, 

κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να 

εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). 

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες 

υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των 

κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η 

στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα 

τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά 
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οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται 

στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 

3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις 

εξής αρχές: 

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις 

έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό 

που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την 

κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν 

σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις 

για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. 

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού 

προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των 

δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για 

δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. 

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των  

απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). 

 7. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, 

στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών 

(γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία 

μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των 

υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχό τους αρχών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2018 ο έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων 

περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον 

εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι : 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους 

εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους 

στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. 

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, 

διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να 

οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την 

εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού 

αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με 

τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης 

(Εκτέλεση μείον Στόχος). 

β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε 

σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών 

εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 

(Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ). 

δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος). 
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ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου 

ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την 

απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος 

ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή 

της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος 

ΟΠΔ / Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)]. 

Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η 

συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλειά του ΟΤΑ 

παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. 

Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων. 

4. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το 

Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για 

την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους 

για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για 

τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα 

προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των 

υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι 

πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση 

πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωση του 

Παρατηρητηρίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και 

δημοσίευσης του ΟΠΔ περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον 

προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις 

προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι 

πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και 

αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 

2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές 

αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας 

του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και 

των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους 

τιθέμενους στόχους. 

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να 

περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα 

μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των 

νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με 

τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει 

κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 

και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. 

4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά 

τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 

5. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με 

μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης 

του προϋπολογισμό από το παρατηρητήριο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών 

των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου 
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υποβολής των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το νομικό πρόσωπο δεν 

μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον 

απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη έγκριση της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 2019, το οποίο αποτυπώνεται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 

1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2019. 
2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση της 

αναμόρφωσης της Στοχοθεσίας έτους 2019 των Νομικών Προσώπων που είναι 
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς πίνακες στοχοθεσίας, των: 

1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 
2. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
4. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» 

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

προϊστάμενου Προϋπολογισμού κου Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ.  

2/14661/20-3-2019 

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

 Το υπ’ αριθμ. Ν. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 ΚΑΙ 3635 Β’), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου 

έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν. 34574/05-07-2018, 

Β) Παραπέμπει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου 

έτους  2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, 

όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, άρθρο 72 του Ν.3852/2010). 

Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα – ένθετα της παρούσας. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
o
                                                                Aπόφ. Αρ. 117  / 2019 (ΑΔΑ: 66Ψ3Ω1Ρ-Φ21) 

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του 

υποτομέα των Ο.Τ.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ 2/14659/20-3-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ. 2/14659/20-3-2019,  η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: «  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 

του υποτομέα των ΟΤΑ» 
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Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 Εγκυκλίου του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, εκδόθηκε το υπ’ αρ. οικ. 18248/13.03.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, σύμφωνα 

με το οποίο οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα  των ΟΤΑ υποχρεούνται 

να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ. 

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς θα αποτυπώσουν τα  

δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2019, καθώς 

και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων 

υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020-2023.  

Επισημαίνεται  ότι, τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν 

τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων 

οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού 

σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023. Ωστόσο είναι σημαντικό, οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να 

είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές. 

Στο  έγγραφο δίνονται  οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων 2020-2023, με προτεινόμενη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων, η εφαρμογή 

της οποίας δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, οι φορείς 

οφείλουν να ελέγχουν την ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των 

δύο προηγούμενων ετών (2017 και 2018). 

Η  αποστολή των εν λόγω πινάκων θα πραγματοποιηθεί μετά, από την έγκρισή τους από το 

δημοτικό συμβούλιο, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα, στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ, αποκλειστικά μέχρι την 29
η
 Μαρτίου 2019. 

Οι πίνακες θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@ypes.gr και mpds@ypes.gr  

Επισυνάπτεται ο  σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος της Εγκυκλίου, όπως προσδιορίστηκε 

από το ΥΠ.ΕΣ. και παρακαλούμε για την προέγκριση του και την διαβίβαση του στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για την τελική του έγκριση. 

 

http://www.karagilanis.gr/files/eggr_2_21112_18_dpds.pdf
http://www.karagilanis.gr/files/eggr10394_18_ypes.pdf
mailto:info@ypes.gr
mailto:mpds@ypes.gr
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%A0%CE%94%CE%A3_1.xlsx
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ         

Φορέας: Δήμος Ρόδου         

ΑΦΜ: 997561152                            

Όνομα Υπευθύνου : Καλογήρου Παρασκευή                 
Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο: Oikonomiki@rhodes.gr         
Τηλέφωνο επικοινωνίας   2241044352 - 2241044364         

   σε ευρώ       

  2017 2018 Εγκεκριμένος Π/Υ 2019 Εκτιμήσεις 2019 2020 2021 2022 2023 

 ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 90.902.029,93 90.529.427,33 91.945.071,86 77.626.041,87 80.358.085,79 81.118.498,35 82.018.957,02 82.966.876,24 

          

1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 35.821.846,85 36.245.891,84 25.246.413,37 25.246.413,37 27.150.887,58 27.048.097,44 27.061.702,02 27.061.702,02 

2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 3.262.766,33 2.169.619,32 6.030.370,93 3.260.000,00 3.265.000,00 3.270.000,00 3.275.000,00 3.280.000,00 

3 Τόκοι 308.369,52 430.550,10 310.000,00 310.000,00 315.000,00 318.000,00 320.000,00 325.000,00 

4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 93.301,57 179.337,40 1.439.626,77 200.000,00 300.000,00 340.000,00 300.000,00 300.000,00 

5 Λοιπά Έσοδα 39.225.289,00 37.416.353,31 45.806.860,79 37.337.769,75 37.908.805,30 38.552.732,11 39.275.561,83 40.013.107,27 

 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 18.170.399,61 18.200.713,47 18.492.000,00 18.492.000,00 18.732.396,00 19.013.381,94 19.336.609,43 19.665.331,79 

 β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών 8.810.225,26 8.869.632,80 7.916.700,00 7.916.700,00 8.019.617,10 8.139.911,36 8.278.289,85 8.419.020,78 

 γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές 
χρημάτων 

5.903.390,62 6.329.248,66 14.798.339,70 6.329.248,66 6.411.528,89 6.507.701,82 6.618.332,75 6.730.844,41 

 δ) Έσοδα ΠΟΕ 6.341.273,51 4.016.758,38 4.599.821,09 4.599.821,09 4.745.263,31 4.891.736,99 5.042.329,80 5.197.910,29 

6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 11.027.049,84 11.271.858,75 13.111.800,00 11.271.858,75 11.418.392,91 11.589.668,80 11.786.693,17 11.987.066,95 

7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 1.163.406,82 2.815.816,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 78.281.048,32 82.775.560,43 125.464.970,78 72.708.216,03 73.397.722,35 74.227.151,08 75.124.143,93 75.879.925,65 

          

1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών) 25.899.463,30 26.477.265,64 27.841.513,44 27.400.000,00 27.550.000,00 27.650.000,00 27.750.000,00 27.800.000,00 

2 Κοινωνικές Παροχές 10.986.696,62 11.330.791,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Τόκοι 846.696,11 595.277,74 764.000,00 764.000,00 644.000,00 524.000,00 404.000,00 284.000,00 

4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 5.075.980,20 4.848.853,28 38.033.144,77 5.075.000,00 5.250.000,00 5.450.000,00 5.650.000,00 5.750.000,00 

5 Λοιπές δαπάνες 22.886.522,42 25.734.563,60 45.547.512,57 28.197.357,28 28.535.329,44 29.013.482,28 29.533.450,76 30.058.858,70 

 α) Πληρωμές ΠΟΕ 1.226.956,24 1.391.713,12 6.069.500,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.800.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 

 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.827.586,79 5.469.347,04 7.875.991,33 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 
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 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 16.831.979,39 18.873.503,44 31.602.021,24 19.227.357,28 19.465.329,44 19.743.482,28 20.063.450,76 20.388.858,70 

 Αμοιβές τρίτων 132.839,04 198.986,27 927.759,60 201.374,11 203.991,97 207.051,85 210.571,73 214.151,45 

 Παροχές τρίτων 12.155.924,16 14.422.717,80 21.897.380,46 14.595.790,41 14.785.535,69 15.007.318,73 15.262.443,15 15.521.904,68 

 Φόροι-Τέλη 879.223,93 742.431,95 1.050.961,98 879.223,93 879.223,93 879.223,93 879.223,93 879.223,93 

 Λοιπά γενικά έξοδα 1.034.583,42 961.484,87 2.874.189,42 973.022,69 985.671,99 1.000.457,07 1.017.464,84 1.034.761,74 

 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.525.749,75 2.505.299,51 4.506.729,78 2.535.363,10 2.568.322,82 2.606.847,66 2.651.164,07 2.696.233,86 

 Λοιπά έξοδα 103.659,09 42.583,04 345.000,00 42.583,04 42.583,04 42.583,04 42.583,04 42.583,04 

6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 11.533.061,49 11.240.192,83 13.278.800,00 11.271.858,75 11.418.392,91 11.589.668,80 11.786.693,17 11.987.066,95 

7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος 1.052.628,18 2.548.616,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) 5.070.879,00 5.037.765,67 3.740.601,08 4.492.000,00 4.612.000,00 4.732.000,00 4.852.000,00 4.972.000,00 

 Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 12.620.981,61 7.753.866,90 -33.519.898,92 4.917.825,84 6.960.363,44 6.891.347,27 6.894.813,09 7.086.950,59 

 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2022 

 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην 
αρχη του έτους”” 

5.578.639,00 6.459.560,00  6.553.925,00 5.802.693,18 5.801.766,24 5.860.633,05 5.923.879,58 

 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο 
τέλος του έτους 

6.459.560,00 6.553.925,00  5.802.693,18 5.801.766,24 5.860.633,05 5.923.879,58 5.998.215,57 

 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-
1) 

880.921,00 94.365,00  -751.231,82 -926,94 58.866,81 63.246,53 74.335,99 

 ”” Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους      

 Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.       

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΆ ESA 95         

          

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ         

  31/12/2017 31/12/2018  31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 

 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 39.868.566,00 44.651.485,00  45.505.000,00 46.505.000,00 47.505.000,00 48.505.000,00 49.505.000,00 

 α) Ταμείο (μετρητάκαι επιταγές) 7.567,00 830,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 457.485,00 599.709,00  500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 39.403.514,00 44.050.946,00  45.000.000,00 46.000.000,00 47.000.000,00 48.000.000,00 49.000.000,00 
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 Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο   Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν συμπληρώνεται Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρώνεται 

 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 30.347.098,00 36.047.182,00  36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 

 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 30.347.098,00 36.047.182,00  36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 

 3. Δάνεια προς τρίτους 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 38.010.565,00 € 35.233.896,00 €  32.241.896,00 € 29.129.896,00 € 25.897.896,00 € 22.545.896,00 € 19.073.896,00 € 

 α) Δάνεια εσωτερικού 38.010.565,00 € 35.233.896,00 €  32.241.896,00 € 29.129.896,00 € 25.897.896,00 € 22.545.896,00 € 19.073.896,00 € 

 β) Δάνεια εξωτερικού 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  με αριθμ.πρωτ.  2/14659/20-3-2019, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει, την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2020-2023 του υποτομέα των Ο.Τ.Α.   
  

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 4
o
                                                                     Aπόφ. Αρ. 118  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΘΜ1Ω1Ρ-ΘΝΚ) 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας. 

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.2/14194/18-3-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών με αριθμ.πρωτ. 2/14194/18-3-2019,  η οποία έχει ως εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, 

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Στη Ρόδο  και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται εντός του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 15η του μήνα Μαρτίου  έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή για την δημοπρασία 

εκμίσθωσης παραλιακών χωρών με   αρ.πρωτ. 2/11571    1/3/2019, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αποτελείτε από τους : 

Διακοσταματίου Σάββα 

Κορωναίο Ιωάννη 

Δράκο Στέφανο 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ  .  Αμέσως μετά 

κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την σχετική 

διακήρυξη ανά τμήμα προς δημοπράτηση . Διενεργήθηκε  ο απαιτούμενος έλεγχος των 

δικαιολογητικών ανά τμήμα. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) του Ν.4484/2017 (Φ.Ε.Κ. 110τ.Α’/01-08-17) άρθρο 68. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, 

του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  
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η) την υπ΄ αρ. 685/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας’. 

η) τις υπ΄ αρ. 11/2019 και 53/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ‘Εξέταση αιτήσεων 

παραχώρησης απευθείας μισθώσεων αιγιαλού, παραλίας’. 

 

Στη συνέχεια καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα των πόστων (θέσεων) ανά παραλία: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 
 ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

ΗΣ  

ΕΜΒΑ
ΔΟΝ 

ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΑΓΟΝΟ                 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 
Y=4033450.457 

10 X=879698.461 
Y=4033453.119 

11 X=879705.557 
Y=4033476.045 

12 X=879714.155 
Y=4033473.384 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Λούτανη 

3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y 
= 4020460.172 

B X = 874249.439 Y 
= 4020461.355 

Γ X = 874251.410 Y 
= 4020456.759 

Δ X = 874248.653 Y 
= 4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ 
        

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Ρένη 
Αφάντου  

3.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

A X = 874626.308 
Y = 4022326.910 
B X = 874629.370 
Y = 4022336.430  
Γ X = 874634.130 
Y = 4022334.899  
Δ X = 874631.068 
Y = 4022325.379 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

3.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

E X = 874651.710 Y 
= 4022419.981 

Z X = 874656.407 Y 
= 4022418.266 

H X = 874642.691 Y 
= 4022380.691 

Ĭ X = 874637.994 Y = 
4022382.406 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y 
= 4014739.859 

2 X = 872123.983 Y 
= 4014741.416 

3 X = 872127.097 Y 
= 4014750.919 

4 X = 872131.848 Y 
= 4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 
Y=4003139.598 

18 X=866086.390 
Y=4003163.628 

19 X=866094.400 
Y=4003169.615 

20 X=866112.360 
Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 1 X=866156.089 
Y=4005009.477 
2 X=866158.679 
Y=4005039.365 
3 X=866163.660 
Y=4005038.933 
4 X=866161.070 
Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 
Y=4002976.183 
6 X=866293.960 
Y=4002982.448 
7 X=866297.092 
Y=4002986.345 
8 X=866304.886 
Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 
Y=3998382.402 
6 X=859731.689 
Y=3998387.217 
7 X=859736.504 
Y=3998385.869 
8 X=859735.156 
Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ 
        

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ- 
ΚΙΟΤΑΡΙ 

 8.040 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6.000.00 € 

A 859045.178 
3997690.964 
B 859052.210 
3997698.074 
Γ 859055.765 
3997694.558 
Δ 859048.733 
3997687.448 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 
Y=3998980.42 

B: X=838591.51 
Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 
Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 
Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. 
ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ 
MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 
Y=3988628.03 

B: X=851883.04 
Y=3988645.86 

Γ Χ= 851875.23 Υ 
3988649.21 

ΔΧ=851867.57 
Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 
Y=3986872.32 

2: X=836899.26 
Y=3986891.52 

3: X=836894.46 
Y=3986892.92 

4: X=836888.85 
Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 
Y=3986872.86 

6: X=836929.85 
Y=3986872.34 

7: X=836930.71 
Y=3986877.27 

8: X=836927.76 
Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  
Y=3982691.28 

Z: X=847823.25  
Y=3982695.69   

H: X=847825.16  
Y=3982682.83   

Θ: X=847795.48  
Y=3982678.42 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 

8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  
Y=3977977.83   

2: X=840881.17  
Y=3977982.33   

3: X=840882.75  
Y=3977969.43   

4: X=840845.02  
Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.010 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 
Y=3982677.35 

B: X=847740.92  
Y=3982679.99 
Γ: X=847739.51  
Y=3982677.63 

Δ: X=847737.93  
Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛ
ΕΣ (500Μ ΑΠΟ 
ΤΑ ΘΜΑ ΤΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ 
ΚΑΙ 500Μ ΑΠΟ 

ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΡΟΔΟΣ 
ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 
Y.3996598.24       B: 

X.857708.69 
Y.3996599.07 Γ:X. 

857709.52 
Y.3996594.14 Δ: 

X.857704.59 
Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΚΙΟΤΑΡΙ -
ΝΗΣΑΚΙ 

 8.021 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 
3995725.09 
Β 855847.10 
3995720.91 
Γ 855838.74 
3995715.42 
Δ 855836.00 
3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΓΕΝΝΑΔΙ 
ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 
3992986.62 
Β 853979.97 
3992984.29 
Γ 853975.32 
3992975.44 
Δ 853970.90 
3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 
Y=4038308.134 
2 X=870855.386 
Y=4038318.044 
3 X=870853.764 
Y=4038326.897 
4 X=870799.664 
Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 
Y=4002228.84 

B: X=835623.35 
Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 
Y=4002223.60 

Δ: X=835629.18 
Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 
Y=4033865.664 
2 X=861263.483 
Y=4033869.920 
3 X=861246.459 
Y=4033859.423 
4 X=861249.083 
Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  

CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 
Y=4035021.600 
2 X=863064.577 
Y=4035025.856 
3 X=863047.553 
Y=4035015.359 
4 X=863050.177 
Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 
Y=4037854.160 

14 X=868879.452 
Y=4037869.505 

15 X=868876.895 
Y=4037873.801 

16 X=868851.116 
Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 
Y=4038002.385 
6 X=869103.372 
Y=4037983.994 
7 X=869100.668 
Y=4037988.199 
8 X=869129.265 
Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 
Y=4037941.243 

10 X=868962.784 
Y=4037925.898 

11 X=868960.227 
Y=4037930.195 

12 X=868986.006 
Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 
Y=4033830.517 

10 X=861246.824 
Y=4033828.015 

11 X=861242.653 
Y=4033825.257 

12 X=861240.999 
Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3.150.00 € 

1 X = 868971.582 Y 
= 4037924.286 

2 X = 868973.339 Y 
= 4037921.854 

3 X = 868969.287 Y 
= 4037918.925 

4 X = 868967.529 Y 
= 4037921.356 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2.390.00 € 

1 X=870199.187 
Y=4038196.789 
2 X=870205.109 
Y=4038197.755 
3 X=870204.304 
Y=4038202.690 
4 X=870198.382 
Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του της δημοπρασίας) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ.πρωτ. 2/14194/18-

3-2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας «για την 

παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας» το 

οποίο έχει ως εξής: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 
 ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

ΗΣ  

ΕΜΒΑ
ΔΟΝ 

ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΑΓΟΝΟ                 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΓΟΥΡΝΕΣ 2 5.041 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 216 4,320.00 € 

9 X=879707.058 
Y=4033450.457 

10 X=879698.461 
Y=4033453.119 

11 X=879705.557 
Y=4033476.045 

12 X=879714.155 
Y=4033473.384 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 
Λούτανη 

3.016 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 6,000.00 € 

A X = 874246.682 Y 
= 4020460.172 

B X = 874249.439 Y 
= 4020461.355 

Γ X = 874251.410 Y 
= 4020456.759 

Δ X = 874248.653 Y 
= 4020455.577 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ 
        

ΑΦΑΝΤΟΥ 
Παραλία 

Ρένη 
Αφάντου  

3.035 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,000.00 € 

A X = 874626.308 
Y = 4022326.910 
B X = 874629.370 
Y = 4022336.430  
Γ X = 874634.130 
Y = 4022334.899  
Δ X = 874631.068 
Y = 4022325.379 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

3.032 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 200 4,000.00 € 

E X = 874651.710 Y 
= 4022419.981 

Z X = 874656.407 Y 
= 4022418.266 

H X = 874642.691 Y 
= 4022380.691 

Ĭ X = 874637.994 Y = 
4022382.406 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΓΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  1.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,750.00 € 

1  X = 872128.735 Y 
= 4014739.859 

2 X = 872123.983 Y 
= 4014741.416 

3 X = 872127.097 Y 
= 4014750.919 

4 X = 872131.848 Y 
= 4014749.362 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.029Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 300 4,500.00 € 

 17 X=866104.351 
Y=4003139.598 

18 X=866086.390 
Y=4003163.628 

19 X=866094.400 
Y=4003169.615 

20 X=866112.360 
Y=4003145.585 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  ΡΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΥ 7.038 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 1 X=866156.089 
Y=4005009.477 
2 X=866158.679 
Y=4005039.365 
3 X=866163.660 
Y=4005038.933 
4 X=866161.070 
Y=4005009.045 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  ΒΛΗΧΑ   7.026 Δ.Σ.Κ.   Θ.Μ.Α. 50 3,750.00 € 

5 X=866301.754 
Y=4002976.183 
6 X=866293.960 
Y=4002982.448 
7 X=866297.092 
Y=4002986.345 
8 X=866304.886 
Y=4002980.080 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 
Y=3998382.402 
6 X=859731.689 
Y=3998387.217 
7 X=859736.504 
Y=3998385.869 
8 X=859735.156 
Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ 
        

ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ- 
ΚΙΟΤΑΡΙ 

 8.040 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 6.000.00 € 

A 859045.178 
3997690.964 
B 859052.210 
3997698.074 
Γ 859055.765 
3997694.558 
Δ 859048.733 
3997687.448 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΝΗ 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
8.001 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 50 500.00 € 

 A: X=838590.28 
Y=3998980.42 

B: X=838591.51 
Y=3998960.46 
Γ Χ=838594.00 
Υ=3998960.61 
ΔΧ=838592.78 
Υ=3998980.57 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΕΡ. 
ΣΚΟΛΟΝΙΤΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ 
MOHITO) 

 8.022 ΔΟΚ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 165 2,475.00 € 

A: X=851875.38 
Y=3988628.03 

B: X=851883.04 
Y=3988645.86 

Γ Χ= 851875.23 Υ 
3988649.21 

ΔΧ=851867.57 
Υ=3988631.39 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.024 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1: X=836893.65 
Y=3986872.32 

2: X=836899.26 
Y=3986891.52 

3: X=836894.46 
Y=3986892.92 

4: X=836888.85 
Y=3986873.70 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΟΣ 8.025 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ 
15 1,150.00 € 

5: X=836926.90 
Y=3986872.86 

6: X=836929.85 
Y=3986872.34 

7: X=836930.71 
Y=3986877.27 

8: X=836927.76 
Y=3986877.78 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.009 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 390 5,850.00 € 

E: X=847793.57  
Y=3982691.28 

Z: X=847823.25  
Y=3982695.69   

H: X=847825.16  
Y=3982682.83   

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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Θ: X=847795.48  
Y=3982678.42 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ 

8.002 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 12,350.00 € 

1: X=840843.44  
Y=3977977.83   

2: X=840881.17  
Y=3977982.33   

3: X=840882.75  
Y=3977969.43   

4: X=840845.02  
Y=3977964.92 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ 

8.010 Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 2,225.00 € 

A: X=847742.34 
Y=3982677.35 

B: X=847740.92  
Y=3982679.99 
Γ: X=847739.51  
Y=3982677.63 

Δ: X=847737.93  
Y=3982674.99 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΤΕΛ
ΕΣ (500Μ ΑΠΟ 
ΤΑ ΘΜΑ ΤΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΣ ΜΑΡΙΣ 
ΚΑΙ 500Μ ΑΠΟ 

ΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΡΟΔΟΣ 
ΠΡΙΝΣΕΣ) 

8.023 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,500.00 € 

A:X.857703.76 
Y.3996598.24       B: 

X.857708.69 
Y.3996599.07 Γ:X. 

857709.52 
Y.3996594.14 Δ: 

X.857704.59 
Y.3996593.31 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΚΙΟΤΑΡΙ -
ΝΗΣΑΚΙ 

 8.021 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 2,500.00 € 

A 855844.35 
3995725.09 
Β 855847.10 
3995720.91 
Γ 855838.74 
3995715.42 
Δ 855836.00 
3995719.59 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΝΟΤΙΑ 
ΡΟΔΟΣ 

ΓΕΝΝΑΔΙ 
ΚΕΝΤΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

8.020 Δ.Σ.Κ.  Θ.Μ.Α. 50 2,250.00 € 

A 853975.54 
3992986.62 
Β 853979.97 
3992984.29 
Γ 853975.32 
3992975.44 
Δ 853970.90 
3992977.76 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ 

ΔΕΞΙΑ 
4.001.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 495 9,900.00 € 

1 X=870801.286 
Y=4038308.134 
2 X=870855.386 
Y=4038318.044 
3 X=870853.764 
Y=4038326.897 
4 X=870799.664 
Y=4038316.987 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
ΑΛΙΚΗ 

2.003. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,250.00 € 

A: X=835624.98 
Y=4002228.84 

B: X=835623.35 
Y=4002226.32 
Γ: X=835627.55 
Y=4002223.60 

Δ: X=835629.18 
Y=4002226.12 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΔΥΤΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.011.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,500.00 € 

 1 X=861266.108 
Y=4033865.664 
2 X=861263.483 
Y=4033869.920 
3 X=861246.459 
Y=4033859.423 
4 X=861249.083 
Y=4033855.167 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ 
ΞΕΝ.ANGEL  

CLUB 

9.017 Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 100 1,000.00 € 

1 X=863067.201 
Y=4035021.600 
2 X=863064.577 
Y=4035025.856 
3 X=863047.553 
Y=4035015.359 
4 X=863050.177 
Y=4035011.103 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΜΠΡOΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΤΕΝΝΙΣ 

9.007.Δ.Ο.Κ. ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 13 X=868853.673 
Y=4037854.160 

14 X=868879.452 
Y=4037869.505 

15 X=868876.895 
Y=4037873.801 

16 X=868851.116 
Y=4037858.457 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ) 

9.005.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 170 2,210.00 € 

 5 X=869131.969 
Y=4038002.385 
6 X=869103.372 
Y=4037983.994 
7 X=869100.668 
Y=4037988.199 
8 X=869129.265 
Y=4038006.590 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ  

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

) 

9.006.Δ.Ο.Κ.  ΟΜΠΡΕΛΩΝ 150 1,950.00 € 

 9 X=868988.563 
Y=4037941.243 

10 X=868962.784 
Y=4037925.898 

11 X=868960.227 
Y=4037930.195 

12 X=868986.006 
Y=4037945.539 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΜΠΙΝΑ 

9.013.Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 1,725.00 € 

9 X=861245.170 
Y=4033830.517 

10 X=861246.824 
Y=4033828.015 

11 X=861242.653 
Y=4033825.257 

12 X=861240.999 
Y=4033827.760 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ 
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

9.004. Δ.Κ.Κ. 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 
15 3.150.00 € 

1 X = 868971.582 Y 
= 4037924.286 

2 X = 868973.339 Y 
= 4037921.854 

3 X = 868969.287 Y 
= 4037918.925 

4 X = 868967.529 Y 
= 4037921.356 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΓΟΝΟ                 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩ

Ν 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

9.016 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 30 2.390.00 € 

1 X=870199.187 
Y=4038196.789 
2 X=870205.109 
Y=4038197.755 
3 X=870204.304 
Y=4038202.690 
4 X=870198.382 
Y=4038201.724 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΘΕΜΑ 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης              Aπόφ. Αρ. 119  / 2019 (ΑΔΑ: ΨΣΦΓΩ1Ρ-2ΘΗ) 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού 

«Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/14509/19-3-2019) 

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

προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/14509/19-03-2019, μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται οι όροι κατάρτισης και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως παρακάτω: 

Θέμα : Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και 

στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 

117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

2. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 

66. 

3. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

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

του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον 

Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) 

απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού 

συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει 

και τα συντασσόμενα τεύχη». 

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

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

7. Την ανάγκη του Δήμου για την «Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων». 

8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 35-6262.0015               του 

προϋπολογισμού του 2019.  

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να καταρτίσει τους όρους 

διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσίων κ. Καλογήρου Παρασκευής και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/14509/19-03-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Τον Ν.3463/2006, 
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 Την απόφαση 114/2019 (Α.Δ.Α.:Ω288Ω1Ρ-5ΕΙ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής του δημόσιου., συνοπτικού, 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», ως 

κατωτέρω:  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης). 

4.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

ισχύει.  

6.  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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. 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.  

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

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

15. 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  

16. 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 

17. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:19REQ004600812. 

18.  Το με αριθμό πρωτ. 2/13296/13-03-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης της δαπάνης. 
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19.   Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 35-6262.0015 και 

καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/723   αντίστοιχα. 

20. Τη με αριθμό ……/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές 

προδιαγραφές, β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια 

εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)». 

 21.Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  19REQ004630221. 

22. Τις ανάγκες του Δήμου για την συντήρηση του πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων.                                                   

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

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

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

την για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στην ΔΕ Πεταλούδων», προϋπολογισμού 36.790,80€ 

(τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα κόμμα ογδόντα ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.» και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 35-6262.0015) «συντήρηση πρασίνου 

στην ΔΕ Πεταλούδων» Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπηρεσίας, με βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

    

CPV Περιγραφή 
Κ.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α 

77341000-2 

77310000-6 

77312000-0 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

35-6262.0015 
29.670,0

0 
7.120,80 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

……../……/…………..2019 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την (ημέρα – ημ/νια) 

…………………………, ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……………………………………. 2019 και ώρα ….. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’» 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
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παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

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

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (περίληψη Διακήρυξης)  

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

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

και Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜΔΗΣ) 

4. σε τοπική εφημερίδα  

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

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:22410-77728, 22443-60241, fax:22410-39780, 

Email: nafantenos@gmail.com 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ………/………./……… 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καποδιστρίου 3-5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 36.790,80€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06%
1
 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

                                                 

 
 

http://www.diavgeia.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
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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 πρωτόκολλο   του Δήμου , το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2019 και ώρα 14:00 

μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..2019 και ώρα …..π.μ. 

στο τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85100. 

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

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

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

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

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

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

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

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

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

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

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

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
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σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
2
. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
3
 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
4
,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

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

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

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 

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

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

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

θα αναγράφονται ευκρινώς:      

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

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

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

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

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

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

                                                 
2 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

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

4 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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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 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 
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είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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

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

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

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

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

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

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

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

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/16,  

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

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

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

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

την ακεραιότητα τους.  

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

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

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

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης , 

β) σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας – οικονομικής επάρκειας, 
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γ) αν οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας 

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

έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
5 6

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016),  

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και συμπληρώνεται   

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
7
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ 

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

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

έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
8
 και  υποβάλλεται 

9
από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί        

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

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

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

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας 

διακήρυξης  

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10

 

                                                 
5 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

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

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

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

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

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

7 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

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

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

9Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

10 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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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 Παράρτημα Β' της παρούσας. Ειδικότερα: 

 Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει : 

1. Να διαθέτει υπεύθυνο επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο, Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή 

Δασοπόνο), ενώ το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση για τις 

συγκεκριμένες εργασίες, να έχει εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και να είναι εξοπλισμένο με 

όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως προβλέπεται και στην ανωτέρω Ελληνική Τεχνική 

Προδιαγραφή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα με τα οποία είναι ικανός να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.  

2. Κατά την διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών να έχει εκτελέσει μία σύμβαση κλαδέματος υψηλών 

δένδρων με αναρρίχηση, και μια σύμβαση συντήρησης πρασίνου (βοτανίσματα, κόψιμο χόρτων). 

3. Να διαθέτει τον παρακάτω απαιτούμενο εξοπλισμό 

α. Κλαδοτεμαχιστή (ιδιωτικό ή μισθωμένο ) συνοδευόμενο με τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας 

(Πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης ταξινόμησης οχήματος) Ο τεμαχισμός θα πρέπει να γίνεται στο 

πεδίο και άμεσα . Ο τεμαχιστής θα πρέπει να προσαρμόζεται και να σύρεται από όχημα που έχει τη 

νόμιμη άδεια για την έλξη του . 

β. Φορτηγό ανατρεπόμενο (ιδιωτικό ή μισθωμένο) κλειστό με μουσαμά ώστε να μη διαφεύγουν 

θρύμματα ξύλου από τον τεμαχισμό των κλαδιών. 

γ. Αλυσοπρίονα τουλάχιστον τρία τον αριθμό. 

 4. Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα πρέπει 

ο ανάδοχος να διαθέτει : 

α. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών – μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 

50910/2727/03 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή να συνάψει σύμβαση με Εταιρεία που διαθέτη την 

ανάλογη άδεια.  

β. Πιστοποιητικό ότι έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για κατασκευή και 

συντήρηση έργων πρασίνου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2015 

γ. Πιστοποιητικό ότι έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας της εργασίας 

για κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 

δ. Πιστοποιητικό ότι έχει καθιερώσει ένα σύστημα ποιότητας για κατασκευή και συντήρηση έργων 

πρασίνου σύμφωνα με το ΙSO 9001:2015 

ε. Πιστοποιητικό ασφαλούς εργασίας σε ύψος. 

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφτούν από κοινού με υπάλληλο της υπηρεσίας τους χώρους 

εργασίας και να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών πριν την υποβολή προσφοράς. Σχετική 

βεβαίωση του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου θα πρέπει να κατατεθεί 

κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

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

με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες του  εντύπου  της   οικονομικής προσφοράς    που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.          

Η τιμή δίνεται ανά μονάδα. 
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Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών  από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 

του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από 

τα prospectus).  

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.  
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 

εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των 

στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με 

τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 

παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά 

της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης 

της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

(Οικονομική Επιτροπή)
11

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) 

ημερών
12

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
13

 όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

12 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

13 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

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

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει 

η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για 
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τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό 

(εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 

άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) 

ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

(7) Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». Όμως σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-

184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή 25-05-2018 

έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και 

αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 

4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτησή τους μπορούν να 

χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

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

των κάτωθι :  

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

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

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

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

προμήθεια των αγαθών.  

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

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

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

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

των κάτωθι:  

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

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 
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υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης  

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

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

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

όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

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

τους υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους υπεργολάβους). 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους 

είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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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 ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του συνόλου 

της υπηρεσίας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2019. 

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: 
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α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
14

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
15

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

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. 

                                                 
14 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

15 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
16

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς 

η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα 

ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

                                                 
16 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
17

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

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

την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 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  

                                                 
17 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με 

αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου και αναλυτικά : 

 συντήρηση, το κλάδεμα θάμνων και το κόψιμο των ζιζανίων των παρτεριών και χώρων φυτών, 

σε άλση, πλατείες, ελεύθερους χώρους, διαχωριστικές νησίδες, πεζοδρόμια, διαδρόμους πάρκων, κ.λπ. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια και η απόρριψη-απομάκρυνση των 

προϊόντων καθαρισμού θα γίνει σε χώρους επιτρεπόμενους-προτεινόμενους από την υπηρεσία. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων, των εργαλείων που 

απαιτούνται, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 

 Ανάπλαση της νησίδας στον κόμβο Κρεμαστής. Θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας και δίκτυο 

αυτόματου ποτίσματος μετά από διαμόρφωση του ανάγλυφου του εδάφους. 

 Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δέντρων που βρίσκονται εντός της κοιλάδας των Πεταλούδων 

κατά μήκος της διαδρομής των επισκεπτών με ειδικό συνεργείο αναρριχητών κλαδευτών. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώκεται η αφαίρεση κλάδων δένδρων ζιδιάς, ευκαλύπτων και πεύκων επικίνδυνων 

για πτώση και η κοπή ξερών δένδρων πεύκου που έχουν πάρει κλίση. Έχουν ήδη συμβεί πτώσεις 

δένδρων και κλαδιών σε χώρους με κοινό, και μάλιστα σε κάποιες από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν 

θύματα παρά μόνο μικροτραυματισμοί.         

Στα δέντρα αυτά δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος με ίδια μέσα λόγω της αδυναμίας πρόσβασης 

οιουδήποτε τεχνικού μέσου (καλαθοφόρου οχήματος, γερανού, κλπ) παρά μόνον πεζών, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη ότι κατά τις σχετικές εργασίες δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια 

προσωπικού και των εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με τα δέντρα. Ο μόνος τρόπος κλαδέματος είναι 

από εξειδικευμένο συνεργείο κλαδέματος με τεχνικές αναρρίχησης, πιστοποιημένο για εργασία σε 

μεγάλο ύψος.  

Το συνεργείο συγκροτείται από εξειδικευμένο προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο σε αναρριχητικές 

τεχνικές. Η εκπαίδευση τους επικαιροποιείται κάθε χρόνο και βεβαιώνεται από πιστοποιητικό ασφαλούς 

εργασίας σε μεγάλο ύψος. 

Με τα κλαδιά που θα προκύψουν θα κατασκευαστούν κορμοδέματα για την προστασία των 

πρανών της κοιλάδας από την διάβρωση. 

Τα δένδρα που θα κλαδευτούν καθώς και ο τρόπος κλαδέματος έχουν καθοριστεί σε συνεργασία 

με την Δ/νση Δασών. Οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη δασοφύλακα της Δ/νσης Δασών. 

Σε αυτή την παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται, των μέσων ασφαλείας και η κατασκευή 

κορμοδεμάτων με προϊόντα  κλαδεύσεων στα κατάλληλα σημεία ώστε να επιτευχθεί και η προστασία 

των πρανών της κοιλάδας από την διάβρωση, ενώ τα υπόλοιπα κλαδιά θα θρυμματιστούν και θα 

μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Όλες οι εργασίες ανανέωσης κόμης ή κοπής των δένδρων θα εκτελούνται σύμφωνα με την Ελληνική 

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεμα δένδρων», με τη χρήση των 

κατάλληλων οχημάτων και των κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων κοπής από τον ανάδοχο, υπό 

την επίβλεψη και πάντα κάτω από τις υποδείξεις του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Συντήρησης 

Πρασίνου του Δήμου Ρόδου.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο, Δασολόγο ή 

Τεχνολόγο Γεωπόνο ή Δασοπόνο), ενώ το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό θα πρέπει να 
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διαθέτει εξειδίκευση για τις συγκεκριμένες εργασίες, να έχει εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και 

να είναι εξοπλισμένο με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως προβλέπεται και στην 

ανωτέρω Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα 

με τα οποία είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Όσον αφορά την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο ανάδοχος 

θα πρέπει : 

1. Κατά την διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών να έχει εκτελέσει μία σύμβαση κλαδέματος υψηλών 

δένδρων με αναρρίχηση, και μια σύμβαση συντήρησης πρασίνου (βοτανίσματα, κόψιμο χόρτων). 

2. Να διαθέτει τον παρακάτω απαιτούμενο εξοπλισμό 

α. Κλαδοτεμαχιστή (ιδιωτικό ή μισθωμένο ) συνοδευόμενο με τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας 

(Πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης ταξινόμησης οχήματος) Ο τεμαχισμός θα πρέπει να γίνεται στο 

πεδίο και άμεσα . Ο τεμαχιστής θα πρέπει να προσαρμόζεται και να σύρεται από όχημα που έχει τη 

νόμιμη άδεια για την έλξη του . 

β. Φορτηγό ανατρεπόμενο (ιδιωτικό ή μισθωμένο) κλειστό με μουσαμά ώστε να μη διαφεύγουν 

θρύμματα ξύλου από τον τεμαχισμό των κλαδιών. 

γ. Αλυσοπρίονα τουλάχιστον τρία τον αριθμό. 

 3. Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα πρέπει 

ο ανάδοχος να διαθέτει : 

α. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών – μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 

50910/2727/03 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή να συνάψει σύμβαση με Εταιρεία που διαθέτη την 

ανάλογη άδεια.  

β. Πιστοποιητικό ότι έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για κατασκευή και 

συντήρηση έργων πρασίνου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2015 

γ. Πιστοποιητικό ότι έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας της εργασίας 

για κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 

δ. Πιστοποιητικό ότι έχει καθιερώσει ένα σύστημα ποιότητας για κατασκευή και συντήρηση έργων 

πρασίνου σύμφωνα με το ΙSO 9001:2015 

ε. Πιστοποιητικό ασφαλούς εργασίας σε ύψος. 

  4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφτούν από κοινού με υπάλληλο της υπηρεσίας τους χώρους 

εργασίας και να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών πριν την υποβολή προσφοράς. Σχετική βεβαίωση 

του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου θα πρέπει να κατατεθεί κατά την 

υποβολή της προσφοράς. 

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΤ: Α1 . ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ  

Βοτάνισμα πάρκων, παρτεριών από χόρτα, ξερά φύλλα, ξένα αντικείμενα και γενικά  προϋπάρχοντα 

φυτικά υπολείμματα (κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, όπου αυτό απαιτείται και 

απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε 

θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων 

προστασίας όπου αυτό απαιτείται. 

Τιμή ανά στρέμμα : 120 ευρώ 

ΑΤ: Α2 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ  

Βοτάνισμα  δεντροστοιχιών, στο λάκκο του δέντρου  

Εκρίζωση με τσάπα ζιζανίων, καθάρισμα με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια όπου απαιτείται και την 

απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε θέσεις 

που θα υποδείξει η υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων 

προστασίας όπου αυτό απαιτείται. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 0,50 ευρώ  
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ΑΤ: Α3.  ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

Κοπή χόρτων με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε πεζοδρόμια, νησίδες, άλση, 

πλατείες, ερείσματα, πάρκα  κλπ. Περιλαμβάνονται η κοπή των ζιζανίων, η απομάκρυνση από τον χώρο 

της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν και η απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που 

απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο : 0,20 ευρώ  

ΑΤ : Α4   ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης 

των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι 

αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 1,2 ευρώ 

 ΑΤ : Α5   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Απομάκρυνση υφιστάμενου χώματος, χαλικιού, φυτών κλπ. σε βάθος 30 εκ., μεταφορά και απόθεση σε 

σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία και τοποθέτηση κηπαίου χώματος. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 13 ευρώ 

ΑΤ : Α6   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

Διαμόρφωση του κηπαίου χώματος σε ανάγλυφο όπως θα υποδειχθεί από τη υπηρεσία με μηχανικά μέσα 

και με τα χέρια. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 10 ευρώ 

ΑΤ: Α7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος που περιλαμβάνει: 

 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου 2 στάσεων, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου 

ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 

ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 

μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  

δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως 

εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 

δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 

μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με 

πηνίο (actuator) 12 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7-14 m, 3/4'' 

BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 

σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 

και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία.   

  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 10 ευρώ 
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ΑΤ: Α8    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ “ΔΙΑΣ» 

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα που περιλαμβάνει τα εξής: 

  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, 

περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm.  

Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

επιφάνεια. 

 Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 

 Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, 

του έτοιμου χλοοτάπητα Ουγκάντας, ποικιλίας Δίας. 

  

 Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 

  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 

φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 

ανεπαρκές. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 9 ευρώ. 

ΑΤ: Α9  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ >20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ, Κ.Λ.Π.  ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ  

Κλάδεμα μεγάλων δέντρων με αναρρίχηση σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους  σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 

και η δαπάνη κατασκευής κορμοδεμάτων η απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.): 1.100,00 ευρώ 

ΑΤ: Α10       ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 16 - 20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ, Κ.Λ.Π.  ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ  

Κλάδεμα  μεγάλων δέντρων με αναρρίχηση σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους  σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 

και η δαπάνη κατασκευής κορμοδεμάτων η  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.): 1.000 ευρώ 

ΑΤ: Α11     ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 16 - 20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ, Κ.Λ.Π.  ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ  

Κλάδεμα μεγάλων δέντρων με αναρρίχηση σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους  σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 

και η δαπάνη κατασκευής κορμοδεμάτων ή απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.): 850 ευρώ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΤ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ στρ. Α1 3,00 120,00 360,00 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ τεμ. Α2 100,00 0,50 50,00 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

μμ Α3 5.000,00 0,20 1.000,00 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ τεμ. Α4 200,00 1,20 240,00 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

m
3
 Α5 40,00 13,00 520,00 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

ΟΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

m
3
 Α6 25,00 10,00 250,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑ-ΤΟΥ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙ-ΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕ-

ΦΟΜΕΝΟΥΣ  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

m
2
 Α7 150,00 10,00 1.500,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ-ΑΣΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΣ 

m
2
 Α8 150,00 9,00 1.350,00 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΥΨΟΥΣ  > 20 ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΡΜΟ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α9 4,00 1.100,00 4.400,00 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΥΨΟΥΣ 16-20 ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΡΜΟΔΕ-ΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α10 3,00 1.000,00 3.000,00 

ΚΛΑΔΕΜΑ Η ΚΟΠΗ ΜΕ ΑΝΑΡ-ΡΙΧΗΣΗ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12-16 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡ-ΜΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α11 20,00 850,00 17.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  29.670,00 

ΦΠΑ 24%  7.120,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  36.790,80 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2019) 

               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 
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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 “(συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης του Δήμου Ρόδου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 1 έτος από την υπογραφή της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 

 

  

 

                                               

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/2019) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (προμήθεια ειδών και υλικών 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας). 

Στο Δημαρχιακό μέγαρο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 

αφενός ο  Δήμος Ρόδου,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Ρόδο με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ. 

Ρόδου, και εκπροσωπείται νόμιμα 

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

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

απόφαση 447/2019 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου  

2. ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την 

επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 
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Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με 

το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για 

Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την υπηρεσία …………………………………………. (Διακήρυξη ………), και στην 

τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

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

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Πεταλούδων σύμφωνα 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΤ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ στρ. Α1 3,00   

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ τεμ. Α2 100,00   

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

μμ Α3 5.000,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ τεμ. Α4 200,00   

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 

m
3
 Α5 40,00   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ 

m
3
 Α6 25,00   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑ-

ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕ-

ΦΟΜΕΝΟΥΣ  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

m
2
 Α7 150,00   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ-

ΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΣ 

m
2
 Α8 150,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΥΨΟΥΣ  > 20 ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΜΟ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α9 4,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΥΨΟΥΣ 16-20 ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΜΟΔΕ-ΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α10 3,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ Η ΚΟΠΗ ΜΕ ΑΝΑΡ-ΡΙΧΗΣΗ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12-16 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡ-ΜΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α11 20,00   
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η αναφερόμενη υπηρεσία θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Πεταλούδων. 

Η παράδοση της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2019. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στο Τμήμα 

Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 με την σχετική πιστοποίηση από τη Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου . 

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα 

γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 

συγκεκριμένη υπηρεσία (Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

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

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.. 

Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας 

εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται 

από τον Ανάδοχο. 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα τον 

Κ.Α. 35-6262.0015 του οικονομικού έτους 2019. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει την υπηρεσία, 
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β) να παραλάβει την υπηρεσία με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει την υπηρεσία 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της υπηρεσίας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον κ. ………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον 

εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 

του Ν.4412/16. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
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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.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του συνόλου 

της υπηρεσίας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2019.  

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΤ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ στρ. Α1 3,00   

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ τεμ. Α2 100,00   

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

μμ Α3 5.000,00   
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ΚΛΑΔΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ τεμ. Α4 200,00   

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 

m
3
 Α5 40,00   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ 

m
3
 Α6 25,00   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑ-

ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕ-

ΦΟΜΕΝΟΥΣ  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

m
2
 Α7 150,00   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ-

ΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΣ 

m
2
 Α8 150,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΥΨΟΥΣ  > 20 ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΜΟ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α9 4,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΥΨΟΥΣ 16-20 ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΜΟΔΕ-ΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α10 3,00   

ΚΛΑΔΕΜΑ Η ΚΟΠΗ ΜΕ ΑΝΑΡ-ΡΙΧΗΣΗ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12-16 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡ-ΜΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

τεμ. Α11 20,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

             [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΡΟΔΟΣ, Τ.Κ. 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 
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- Τηλέφωνο: [22410-77728] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www. Rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[77341000-2, 77310000-6, 77312000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

- 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
; 

 

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: 
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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
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

[   ] 
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επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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  

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 
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30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

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): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 

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
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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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 προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ε

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xxxiii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxiv

, 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:  

[……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

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
xxxv

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

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
xxxvi

, εκτός εάν : 
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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
xxxvii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

 

 

ΘΕΜΑ 2
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                         Aπόφ. Αρ. 120  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΛΩ1Ρ-ΥΟΔ) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ   

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   (ΟΤΚΖ). 

(Εισήγηση Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2/14468/19-3-2019) 

 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ   

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   (ΟΤΚΖ). 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τους όρους διενέργειας δημοπρασίας όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Οχήματα Τέλους 

Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ). 

Άρθρο 1
ο
 : Νομικό πλαίσιο 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν : 

1. Ο Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 

ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων(ΕΟΕΔΣΑΠ)» 

2. Ο Ν. 3463/2016 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 116/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

5. Οι διατάξεις (ιδιαίτερα του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ε΄) του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

6. Την με αριθμό οικ. 105136, ΦΕΚ Β/907/2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την σύσταση 

της Ε.Δ.Ο.Ε. 

7. Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού η σύναψη 

σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

8. Το ΦΕΚ Β/3159/30-12-2011 (ΟΕΥ Δήμου Ρόδου) σύμφωνα με το οποίο  - άρθρο 20 παρ. 8.1.16 – 

αρμόδια είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την συλλογή και απομάκρυνση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων  

9. Η υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ:6ΘΠ1Ω1Ρ-ΧΛΕ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί 

έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων  
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10. Η υπ’ αριθμ. 104/2019 (ΑΔΑ:6ΤΜΚΩ1Ρ-Υ6Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τον 

ορισμό μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών που αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση κινητών 

και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ρόδου, 

11. Η υπ’ αριθμ. 103/2019 (ΑΔΑ:6Θ0ΔΩ1Ρ-1ΓΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τον 

ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας κινητών και ακινήτων πραγμάτων για εκποίηση, 

12. Το με αριθμ. Πρωτ. 2/9969/22-02-2019 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκτίμησης 

Αξίας Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων του Δήμου  

13. Το από 26 / 02 / 2019 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Κινητών Πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου  

14. Η υπ’ αριθμ. ………/2016 (ΑΔΑ:……………………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 προκηρύσσουμε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμ-

μένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004, με τους 

παρακάτω όρους: 

 Άρθρο 2
ο
 : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ρόδου που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, 

στις ……. του μηνός ……….. του έτους 2019, ημέρα ………….. και ώρα ………….. (ώρα λήξης κατά-

θεσης των προσφορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για το Δήμο Ρόδου με τη 

με αριθ. 104/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 3
ο
 : Δημοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με 

τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων και ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου: www.rhodes.gr. Επίσης, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, 

περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Η δαπάνη δημοσίευσης της 

διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει την πλειοδοτούσα εταιρεία. Οι αποδείξεις 

καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της 

οικίας σύμβασης.  

Άρθρο 4
ο
 : Αντικείμενα προς περισυλλογή – εκποίηση 

Η δημοπρασία αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στο παρόντα διαγωνισμό, για την 

συλλογή και ανακύκλωση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ116/2004, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου. 

Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των 

χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και 

αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστο-

ποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση. 

Ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται στα ενενήντα (90) περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε είδους, ΙΧ 

αυτοκίνητα, δίκυκλα κάθε είδους) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική 

εκτίμηση.  

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα 

εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΟΚΤΖ (αυτά για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία που προβλέπεται βάσει του ΠΔ 116/2004) εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία 

θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση. 

 Άρθρο 5
ο 
: Διάρκεια συμβατικής σχέσης 

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της υπογραφή της με 

δυνατότητα ανανέωσης – επέκτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. 

Άρθρο 6
ο
 : Ελάχιστο όριο προσφοράς – κριτήριο κατακύρωσης  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 

(8.950,00 €) όπως εκτιμήθηκε  

α)  από την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης για το ποσό ανά τεμάχιο και  

http://www.galatsi.gov.gr/
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β) από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την ποσότητα σε τεμάχια  εγκαταλελειμμένων και 

προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα ως άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις 

κατηγορίες: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα   75 100,00 7.500,00 

2 Mικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 5 120,00 600,00 

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 

3,5 tn κ.λ.π. 
5 140,00 700,00 

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 5 30,00 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ  8.950,00 

  

Προσφορές μικρότερες των ελαχίστων πρώτων προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή 

διενέργειας της Δημοπρασίας. Η εκάστη πλειοψηφούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την 

προηγούμενη κατά δύο (2) ευρώ. 

Κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι : 

α) η υψηλότερη αθροιστικά προσφορά προς τον Δήμο  

β) σε περίπτωση συμμετοχής μιας μόνο επιχείρησης στην δημοπρασία η αρμόδια επιτροπή της 

δημοπρασίας θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από την αρχική ελάχιστη τιμή για κάθε 

κατηγορία εκποιούμενος οχήματος (όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα) 

γ) σε περίπτωση όμοιων αθροιστικά προσφορών θα προκριθεί η προσφορά με την υψηλότερη τιμή στην 

κατηγορία : ΙΧ αυτοκίνητα. 

Άρθρο 7
ο
 : Κατάθεση προσφορών 

1.    Η κατάθεση προσφορών θα γίνει: 

Α) για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 

του, 

Β) για τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω: 

 για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του 

διαγωνισμού, 

 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται 

στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού, 

 για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμ-

βούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν 

τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την ημέρα του διαγωνισμού. 

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημο-

πρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβο-

λαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών, όπου οι εκπρόσωποι ορί-

ζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 

Άρθρο 8
ο
 : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ που είναι 

επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε, έχουν την έδρα της επιχείρησής τους η και σημεία συλλογής εντός 

του Ν. Δωδεκανήσου (αρχή της εγγύτητας) και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη 

εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Άρθρο 9
ο
 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης             ISO 9001 και 

14001. 

2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και να προκύπτει ότι θα 

είναι εν ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

3. Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 

(ΟΤΚΖ)  

4. Αστυνομική ταυτότητα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα, που ισχύουν κατά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

6. Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, 

από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει τουλάχιστον τους 12 μήνες από την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό της. 

Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού 

Συμβουλίου 

7. Απόσπασα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου: 

 α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, 

 β) των διαχειριστών, σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & 

 γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) 

 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα                υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες 

που είναι γραμμένες στο μητρώο. 

8. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό από αναγνωρισμένη τράπεζα ή 

γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης 

προσφοράς (8.950,00 € χ 10%) ήτοι οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (895,00 €). Θα πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες. 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης), ισόποση της εγγυητικής συμμετοχής για την εξασφάλιση τήρησης όλων των 

όρων της σύμβασης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια 

της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους 

όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος εντός 

δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα ότι: 

 Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή 

σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

 Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης. 

 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύ-

λακτα. 

 Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 

10. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες 

βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 

του ανελλιπώς. 

11. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο 

αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβα-

σης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

12. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομική προσφοράς (βλέπε παράρτημα 1) με πρωτότυπη σφραγίδα και 

υπογραφή του συμμετέχοντος όπου θα αναγράφεται το ακριβές χρηματικό ποσό της πρώτης προσφοράς 

(προσφορά εκκίνησης) για κάθε μία από τις κατηγορίες των προς εκποίηση. Η πρώτη προσφορά με ποινή 
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αποκλεισμού θα είναι ανώτερη των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (8.950,00 €)(ελάχιστο όριο 

πρώτης αθροιστικής προσφορά) 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Ν. 2690/1999, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις 

του νόμου.  

Άρθρο 10
ο
 : Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας 

1.    Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά             την 

καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται 

να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή 

Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

2.    Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φά-

κελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρι-

νώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά 

προσέλευσης. 

3.    Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει, ένα προς ένα, τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά 

τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη 

πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4.    Ακολούθως, για όσους έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έχουν 

γίνει δεκτοί στη Δημοπρασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει την 1
η
 Οικονομική τους Προσφορά. 

Μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη γίνονται δεκτές προφορικές οικονομικές πλειοδοτικές 

αντιπροσφορές. Οι προσφορές θα είναι ανά κατηγορία οχημάτων όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο 1
ης

 

Οικονομικής προσφοράς. Ως πλειοδοτική κρίνεται η υψηλότερη αθροιστική προσφορά που θα 

υποβληθεί για το σύνολο των κατηγοριών ΟΤΚΖ. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

προσφέροντα.  

5.    Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη 

της επιτροπής, και τον τελικό πλειοδότη. 

6.    Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγρά-

φως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 

7.    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 

πλειοδότη, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος 

του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

Άρθρο 11
ο
 : Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1.   Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 

κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

2.   Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει 

το διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίω-

σης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο 

όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

3.   Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο 

έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης 

του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται 

έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες.  

Άρθρο 12
ο
 : Καταβολή αντιτίμου 

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο 

στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε δίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαι-

ρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με 
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αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη, που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 

 άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων, 

 αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 

 διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά δίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή 

των οφειλομένων, 

ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την ημέρα της επιδόσεως σε 

αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή να έχει 

τυχόν άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

 Άρθρο 13
ο
 : Υπογραφή σύμβασης 

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφα-

σης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για την             υπογραφή της σύμβασης, 

διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του. Πάντως, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά 

υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. 

 Άρθρο 14
ο
 : Επανάληψη Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, 

ήτοι: 

 εάν ουδείς εμφανισθεί & 

 εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε 

κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας, ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ. Γραμματέα Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελικού πλειοδότη. Ελάχιστο όριο 

προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημο-

πρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για τη σύνταξη και 

υπογραφή της συμβάσεως. 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρε-

ται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της 

ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προ-

ηγουμένη δημοπρασία. 

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκποίηση γίνεται απευθείας, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Άρθρο 15
ο
 : Όροι και Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) υποχρεούται να: 

1. Εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως «οχήματα 

στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια 

του Δήμου μας, 

2. Προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα «εγκαταλελειμμένα οχήματα» να 

περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο 

προθεσμιών, 

3. Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, 

4. Επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων, 
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5. Εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων, τα 

οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής: 

 χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθμός), 

 στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, 

 συνημμένο φωτογραφικό υλικό 

 περιγραφή της κατάστασης του οχήματος & 

 στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού. 

Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου 

και τον οδηγό της εταιρίας. 

Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο 

Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η 

συλλογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμένων στις εγκαταστάσεις του αντισυμβαλλόμενου γίνεται με 

δικά της μέσα και δικές της δαπάνες αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης, χωρίς μεταφόρτωση από χώρο 

προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου. 

Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο 

όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωσή του, π.χ. ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα 

οχήματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου (ενδεικτική παράθεση). 

Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής και να εκδώσει εντός ευλό-

γου χρονικού διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό 

του Δήμου, την ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν μέσα στο δεκαήμερο 

υποχρεωτικής φύλαξης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, 

τότε αυτό επιστρέφετε στον ιδιοκτήτη του αφού προηγουμένως πληρώσει στον ανάδοχο την δαπάνη 

απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Το εν λόγω κόστος καθορίζεται από τον ανάδοχο και θα κυμαίνεται σε 

εύλογο επίπεδο. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) 

ημερολογιακές ημέρες από την, με οποιαδήποτε μορφή, ειδοποίηση από τον Δήμο, στην οποία θα 

συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος, ήτοι: 

 Τηλεφωνική επικοινωνία. 

 Fax. 

 Mail. 

 Έγγραφη ενημέρωση. 

 Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. 

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, 

ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. 

 Άρθρο 16
ο
 : Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 Άρθρο 17
ο
 : Δυνατότητα τροποποίησης 

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού 

του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ’ 

επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό. 

 Άρθρο 18
ο
 : Παράβαση όρων 

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτω-

σής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, χωρίς άλλη διαδικασία ή 

δικαστική παρέμβαση. 

 Άρθρο 19
ο
 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 

Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Αρμόδιος υπάλληλος 

Κυριάκος Ανθούλας. Τηλέφωνο :2241076770 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   1 

ΕΝΤΥΠΟ 1
ης

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π. Δ/τος 270/81: 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΤΚΖ). 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΟΤΚΖ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ € 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα 1  
 

 

2 Μικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 1   

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 

3,5 tn κ.λ.π. 
1   

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1 
 

 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης κ. Κυριάκου Ανθούλα και του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. 

Γιάννη Αλαφάκη) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/14468/19-3-2018, εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την απόφαση 114/2019 (Α.Δ.Α.:Ω288Ω1Ρ-5ΕΙ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 Τον Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων(ΕΟΕΔΣΑΠ)» 

 Τον Ν. 3463/2016 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 Τις διατάξεις (ιδιαίτερα του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ε΄) του Ν. 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 Την με αριθμό οικ. 105136, ΦΕΚ Β/907/2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την σύσταση 

της Ε.Δ.Ο.Ε., 

 Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού η 

σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό 

διαγωνισμό, για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 

 Το ΦΕΚ Β/3159/30-12-2011 (ΟΕΥ Δήμου Ρόδου) σύμφωνα με το οποίο  - άρθρο 20 παρ. 8.1.16 – 

αρμόδια είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την συλλογή και απομάκρυνση 

των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τους όρους διενέργειας της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 

«εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)» όπως παρακάτω 

αναλυτικά περιγράφονται: 

Άρθρο 1
ο
 : Νομικό πλαίσιο 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν : 

1. Ο Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 

ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων(ΕΟΕΔΣΑΠ)» 

2. Ο Ν. 3463/2016 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 116/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

5. Οι διατάξεις (ιδιαίτερα του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ε΄) του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

6. Την με αριθμό οικ. 105136, ΦΕΚ Β/907/2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την σύσταση 

της Ε.Δ.Ο.Ε. 

7. Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού η σύναψη 

σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

8. Το ΦΕΚ Β/3159/30-12-2011 (ΟΕΥ Δήμου Ρόδου) σύμφωνα με το οποίο  - άρθρο 20 παρ. 8.1.16 – 

αρμόδια είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την συλλογή και απομάκρυνση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων  

9. Η υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ:6ΘΠ1Ω1Ρ-ΧΛΕ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί 

έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων  

10. Η υπ’ αριθμ. 104/2019 (ΑΔΑ:6ΤΜΚΩ1Ρ-Υ6Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τον 

ορισμό μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών που αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση κινητών 

και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ρόδου, 

11. Η υπ’ αριθμ. 103/2019 (ΑΔΑ:6Θ0ΔΩ1Ρ-1ΓΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τον 

ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας κινητών και ακινήτων πραγμάτων για εκποίηση, 

12. Το με αριθμ. Πρωτ. 2/9969/22-02-2019 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκτίμησης 

Αξίας Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων του Δήμου  

13. Το από 26 / 02 / 2019 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Κινητών Πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου  

14. Η υπ’ αριθμ. ………/2019 (ΑΔΑ:……………………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 προκηρύσσουμε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμ-

μένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004, με τους 

παρακάτω όρους: 

Άρθρο 2
ο
 : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ρόδου που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, 

στις ……. του μηνός ……….. του έτους 2019, ημέρα ………….. και ώρα ………….. (ώρα λήξης κατά-

θεσης των προσφορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για το Δήμο Ρόδου με τη 

με αριθ. 104/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 3
ο
 : Δημοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με 

τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων και ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα 
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του Δήμου: www.rhodes.gr. Επίσης, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, 

περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Η δαπάνη δημοσίευσης της 

διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει την πλειοδοτούσα εταιρεία. Οι αποδείξεις 

καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της 

οικίας σύμβασης.  

Άρθρο 4
ο
 : Αντικείμενα προς περισυλλογή – εκποίηση 

Η δημοπρασία αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στο παρόντα διαγωνισμό, για την 

συλλογή και ανακύκλωση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ116/2004, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου. 

Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των 

χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και 

αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστο-

ποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση. 

Ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται στα ενενήντα (90) περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε είδους, ΙΧ 

αυτοκίνητα, δίκυκλα κάθε είδους) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική 

εκτίμηση.  

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα 

εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΟΚΤΖ (αυτά για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία που προβλέπεται βάσει του ΠΔ 116/2004) εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία 

θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση. 

 Άρθρο 5
ο 
: Διάρκεια συμβατικής σχέσης 

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της υπογραφή της με 

δυνατότητα ανανέωσης – επέκτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. 

 Άρθρο 6
ο
 : Ελάχιστο όριο προσφοράς – κριτήριο κατακύρωσης  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 

(8.950,00 €) όπως εκτιμήθηκε  

α)  από την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης για το ποσό ανά τεμάχιο και  

β) από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την ποσότητα σε τεμάχια  εγκαταλελειμμένων 

και προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα ως άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις 

κατηγορίες : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα   75 100,00 7.500,00 

2 Mικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 5 120,00 600,00 

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 3,5 

tn κ.λ.π. 
5 140,00 700,00 

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 5 30,00 150,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ  8.950,00 

  

Προσφορές μικρότερες των ελαχίστων πρώτων προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή 

διενέργειας της Δημοπρασίας. Η εκάστη πλειοψηφούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την 

προηγούμενη κατά δύο (2) ευρώ. 

Κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι : 

α) η υψηλότερη αθροιστικά προσφορά προς τον Δήμο  

http://www.galatsi.gov.gr/
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β) σε περίπτωση συμμετοχής μιας μόνο επιχείρησης στην δημοπρασία η αρμόδια επιτροπή της 

δημοπρασίας θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από την αρχική ελάχιστη τιμή για κάθε 

κατηγορία εκποιούμενος οχήματος (όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα) 

γ) σε περίπτωση όμοιων αθροιστικά προσφορών θα προκριθεί η προσφορά με την υψηλότερη τιμή στην 

κατηγορία : ΙΧ αυτοκίνητα. 

Άρθρο 7
ο
 : Κατάθεση προσφορών 

1.    Η κατάθεση προσφορών θα γίνει: 

Α) για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 

του, 

Β) για τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω: 

 για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του 

διαγωνισμού, 

 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται 

στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του διαγωνισμού, 

 για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμ-

βούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν 

τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την ημέρα του διαγωνισμού. 

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημο-

πρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβο-

λαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών, όπου οι εκπρόσωποι ορί-

ζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 

Άρθρο 8
ο
 : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ που είναι 

επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε, έχουν την έδρα της επιχείρησής τους η και σημεία συλλογής εντός 

του Ν. Δωδεκανήσου (αρχή της εγγύτητας) και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη 

εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Άρθρο 9
ο
 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης             ISO 9001 και 

14001. 

2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και να προκύπτει ότι θα 

είναι εν ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

3. Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 

(ΟΤΚΖ)  

4. Αστυνομική ταυτότητα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα, που ισχύουν κατά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

6. Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, 

από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει τουλάχιστον τους 12 μήνες από την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό 

της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού 

Διοικητικού Συμβουλίου 

7. Απόσπασα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου: 

 α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, 

 β) των διαχειριστών, σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & 

 γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) 
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 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα                υποβάλλεται 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν 

οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. 

8. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό από αναγνωρισμένη τράπεζα ή 

γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης 

προσφοράς (8.950,00 € χ 10%) ήτοι οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (895,00 €). Θα πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες. 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης), ισόποση της εγγυητικής συμμετοχής για την εξασφάλιση τήρησης όλων των 

όρων της σύμβασης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια 

της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους 

όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος εντός 

δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα ότι: 

 Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση 

ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

 Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης. 

 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύ-

λακτα. 

 Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 

10. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες 

βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 

του ανελλιπώς. 

11. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο 

αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβα-

σης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

12. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομική προσφοράς (βλέπε παράρτημα 1) με πρωτότυπη σφραγίδα και 

υπογραφή του συμμετέχοντος όπου θα αναγράφεται το ακριβές χρηματικό ποσό της πρώτης προσφοράς 

(προσφορά εκκίνησης) για κάθε μία από τις κατηγορίες των προς εκποίηση. Η πρώτη προσφορά με ποινή 

αποκλεισμού θα είναι ανώτερη των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (8.950,00 €)(ελάχιστο όριο 

πρώτης αθροιστικής προσφορά) 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Ν. 2690/1999, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις 

του νόμου.  

Άρθρο 10
ο
 : Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας 

1.    Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά             την 

καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται 

να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή 

Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

2.    Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φά-

κελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρι-

νώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά 

προσέλευσης. 

3.    Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει, ένα προς ένα, τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά 

τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη 

πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
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4.    Ακολούθως, για όσους έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έχουν 

γίνει δεκτοί στη Δημοπρασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει την 1
η
 Οικονομική τους Προσφορά. 

Μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη γίνονται δεκτές προφορικές οικονομικές πλειοδοτικές 

αντιπροσφορές. Οι προσφορές θα είναι ανά κατηγορία οχημάτων όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο 1
ης

 

Οικονομικής προσφοράς. Ως πλειοδοτική κρίνεται η υψηλότερη αθροιστική προσφορά που θα 

υποβληθεί για το σύνολο των κατηγοριών ΟΤΚΖ. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

προσφέροντα.  

5.    Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη 

της επιτροπής, και τον τελικό πλειοδότη. 

6.    Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγρά-

φως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 

7.    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 

πλειοδότη, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος 

του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

Άρθρο 11
ο
 : Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1.   Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 

κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

2.   Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει 

το διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίω-

σης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο 

όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

3.   Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο 

έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης 

του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται 

έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες.  

Άρθρο 12
ο
 : Καταβολή αντιτίμου 

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο 

στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε δίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαι-

ρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με 

αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη, που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 

 άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων, 

 αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 

 διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά δίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή 

των οφειλομένων, 

ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την ημέρα της επιδόσεως σε 

αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή να έχει 

τυχόν άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

 Άρθρο 13
ο
 : Υπογραφή σύμβασης 

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφα-

σης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για την             υπογραφή της σύμβασης, 

διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του. Πάντως, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά 

υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. 
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 Άρθρο 14
ο
 : Επανάληψη Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, 

ήτοι: 

 εάν ουδείς εμφανισθεί & 

 εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε 

κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας, ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ. Γραμματέα Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελικού πλειοδότη. Ελάχιστο όριο 

προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημο-

πρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για τη σύνταξη και 

υπογραφή της συμβάσεως. 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρε-

ται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της 

ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προ-

ηγουμένη δημοπρασία. 

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκποίηση γίνεται απευθείας, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Άρθρο 15
ο
 : Όροι και Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) υποχρεούται να: 

1. Εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως «οχήματα 

στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται μέσα στα διοικητικά 

όρια του Δήμου μας, 

2. Προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα «εγκαταλελειμμένα οχήματα» να 

περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο 

προθεσμιών, 

3. Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, 

4. Επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων, 

5. Εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων, τα 

οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής: 

 χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθμός), 

 στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, 

 συνημμένο φωτογραφικό υλικό 

 περιγραφή της κατάστασης του οχήματος & 

 στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού. 

Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου 

και τον οδηγό της εταιρίας. 

Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο 

Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η 

συλλογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμένων στις εγκαταστάσεις του αντισυμβαλλόμενου γίνεται με 

δικά της μέσα και δικές της δαπάνες αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης, χωρίς μεταφόρτωση από χώρο 

προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου. 

Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο 

όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωσή του, π.χ. ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα 

οχήματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου (ενδεικτική παράθεση). 
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Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής και να εκδώσει εντός ευλό-

γου χρονικού διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό 

του Δήμου, την ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν μέσα στο δεκαήμερο 

υποχρεωτικής φύλαξης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, 

τότε αυτό επιστρέφετε στον ιδιοκτήτη του αφού προηγουμένως πληρώσει στον ανάδοχο την δαπάνη 

απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Το εν λόγω κόστος καθορίζεται από τον ανάδοχο και θα κυμαίνεται σε 

εύλογο επίπεδο. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) 

ημερολογιακές ημέρες από την, με οποιαδήποτε μορφή, ειδοποίηση από τον Δήμο, στην οποία θα 

συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος, ήτοι: 

 Τηλεφωνική επικοινωνία. 

 Fax. 

 Mail. 

 Έγγραφη ενημέρωση. 

 Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. 

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, 

ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. 

 Άρθρο 16
ο
 : Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 Άρθρο 17
ο
 : Δυνατότητα τροποποίησης 

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού 

του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ’ 

επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό. 

 Άρθρο 18
ο
 : Παράβαση όρων 

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτω-

σής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, χωρίς άλλη διαδικασία ή 

δικαστική παρέμβαση. 

 Άρθρο 19
ο
 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 

Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Αρμόδιος υπάλληλος 

Κυριάκος Ανθούλας. Τηλέφωνο :2241076770 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   1 

ΕΝΤΥΠΟ 1
ης

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π. Δ/τος 270/81: 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΤΚΖ). 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΟΤΚΖ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ € 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα 1  
 

 

2 Μικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 1   

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 

3,5 tn κ.λ.π. 
1   

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1 
 

 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΘΕΜΑ 3
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 121  / 2019 (ΑΔΑ: Ω0ΚΦΩ1Ρ-ΦΡΛ) 

Λήψη απόφασης για  παράταση της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την  

απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα).     

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ. πρωτ. 2/14545/19-3-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας , κ.λ.π. στους Ο.Τ.Α. Α΄ 

Βαθμού. 

Με την υπ. Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών, 

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ότι παραχωρείτε στους Δήμους το δικαίωμα απλής 

χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους χώρους εντός της αρμοδιότητας τους.  

 Η παραχώρηση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι 31/12/2019. 

Οι Δήμοι εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο οι 

απευθείας μισθώσεις όσο και κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης. 

 Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποφθεχθούν προβλήματα με τη λειτουργία των 

παραλίων χώρων αλλά και απώλειας εσόδων, εισηγούμεθα: 

α) τη λήψη απόφασης παράτασης της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την  

απευθείας μίσθωση αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα). Προτεινόμενη ημερομηνία 

είναι η  29/03/2019 προκειμένου να εφαρμοσθούν εγκαίρως οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

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

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/14545/19-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την απόφαση 114/2019 (Α.Δ.Α.:Ω288Ω1Ρ-5ΕΙ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 Την ΚΥΑ με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την  απευθείας μίσθωση 

αιγιαλού-παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα) και ορίζει ημερομηνία λήξης την  29/03/2019, 

προκειμένου να εφαρμοσθούν εγκαίρως οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 122  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΣΩ1Ρ-2Σ9) 

Συμβιβασμός ή μη μεταξύ των εργαζομένων Αορίστου χρόνου  και του Δήμου Ρόδου για  τις 

αποφάσεις 163/2018, 174/2018, 175/2018 και 10/2019 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου  και 

αφορούν τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματα αδείας. 

(Αριθμ.πρωτ. 2/14088/18-3-2019 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου 

Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/14088/18-3-201,  η οποία αποτελεί πρόταση για τις εκδοθείσες αποφάσεις 

ειρηνοδικείου Ρόδου 163/2018, 174/2018,175/2018 και 10/2019 και αφορούν τις περικοπές των 

δώρων Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματα αδείας. 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την πρόταση αριθμ. 2/14088/18-3-2019 του συλλόγου των εργαζομένων του Δήμου Ρόδου.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Αναβάλλει τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος γιατί δεν υπάρχει εισήγηση από τη νομική υπηρεσία 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγρ.1 και 2 του Ν. 3852/2010.   

 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

Μανωλάκης Αλέξανδρος  

Μουτάφη Δήμος Μιχαήλ 

Σταυρής Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 

η κείμενη νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv
 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. 

xxxv
 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.  

xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvii 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.  


