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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: 13 / 19-4-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  19 Απριλίου 

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. 2/19866/15-04-2019, 

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.Παρασκευά Δημήτριο, 

4.Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6.Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (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 της υπαλλήλου  του γραφείου της οικονομικής επιτροπής κ. Παπαγεωργίου 

Μαρίας,    

 
 

ΘΕΜΑ                                                                Aπόφ. Αρ. 166 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) 

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 δέκα (10) 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. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής-καταγγελίας στην μισθώτρια «ΜΕΝΙ 

ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/20092/16-4-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί πρέπει να παραδοθεί άμεσα η αγωγή. 

2. Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Φύλαξης από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/20803/19-4-2019) 
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Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί πρέπει να τελειώσει η διαδικασία για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη και να ολοκληρωθεί το έργο ενόψει και της τουριστικής περιόδου. 

3.  Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: « Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην 

περιοχή Τραπέζια Δ.Κ. Αφάντου – Α΄φάση» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/20392/17-4-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί πρέπει να τελειώσει η διαδικασία για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη και να ολοκληρωθεί το έργο ενόψει και της τουριστικής περιόδου. 

4. Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2652/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 5381/2018 

απόφασης του ίδιου δικαστηρίου, που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/20603/18-4-2019) 

        Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί υπάρχουν ημερομηνίες που πρέπει να τηρηθούν. 

5. Έγκριση τροποποίησης συμβολαίου απευθείας μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας 

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/20409/18-4-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί η τουριστική περίοδος αρχίζει και πρέπει να επιλυθεί πριν. 

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/20540/18-4-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί για να ξεκινήσει άμεσα ο διαγωνισμός ενόψει της τουριστικής 

περιόδου. 

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/20613/18-4-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί πρέπει να ξεκινήσει το έργο άμεσα. 

8. Έγκριση ή μη για την άσκηση  ενδίκων μέσων κατά ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ- Γ.ΔΟΥΛΟΣ 

Ο.Ε. και ορισμός δικαστικού επιμελητή. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.: 2/20878/19-4-2019) 

        Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί υπάρχουν ημερομηνίες που πρέπει να τηρηθούν. 

9. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για την εργασία παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών 

και διοικητικών υπηρεσιών  του δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2020» 

(Εισήγηση Δ/νσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με αριθμ.πρωτ. 2/20834/19-4-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί πρόκειται για την μηχανοργάνωση του δήμου, θέμα σημαντικό 

για την εύρυθμη λειτουργία του.  

10.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2019.   

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

Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/21012/19-4-2019) 

   Το θέμα πρέπει να συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας 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,  
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 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δέκα (10) κατεπειγόντων θεμάτων στην 13η  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. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής-καταγγελίας στην μισθώτρια «ΜΕΝΙ 

ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

2. Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Φύλαξης από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2019». 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: « Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην 

περιοχή Τραπέζια Δ.Κ. Αφάντου – Α΄φάση» 

4. Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2652/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 5381/2018 

απόφασης του ίδιου δικαστηρίου, που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» 

5. Έγκριση τροποποίησης συμβολαίου απευθείας μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας 

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου» 

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ»  

8. Έγκριση ή μη για την άσκηση  ενδίκων μέσων κατά ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ- Γ.ΔΟΥΛΟΣ 

Ο.Ε.και ορισμός δικαστικού επιμελητή. 

9. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για την εργασία παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών 

και διοικητικών υπηρεσιών  του δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2020» 

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2019.   

 

 

ΘΕΜΑ 1
o
                                                                 Aπόφ. Αρ. 167 / 2019 (ΑΔΑ: 6Ο3ΙΩ1Ρ-ΒΒΡ) 

Λήψη απόφασης για τη λύση συμβολαίων απευθείας μισθώσεως αιγιαλού – παραλίας.   

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.2/19713/15-4-

2019)   

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/19713/15-4-2019 εισήγηση 

του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Λύση συμβολαίων απευθείας μισθώσεων αιγιαλού-παραλίας. 

 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. 

Έχοντας υπόψη, 

 Α) Την αίτηση των μισθωτών απευθείας μίσθωσης αιγιαλού παραλίας. 

 Β)  Την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

 Γ)   Την σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

 εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης για την λύση των παρακάτω συμφωνητικών μίσθωσης αιγιαλού. 
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ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Σ0002 23/2/2018 094044487 
ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. (ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΑΚΤΗ) 

Σ0129 27/3/2018 021721375 ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Σ0168 29/3/2018 025917062 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

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

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/19713/15-4-2019, εισήγηση του Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την ΚΥΑ με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017, 

 Την αίτηση των μισθωτών απευθείας μίσθωσης αιγιαλού παραλίας. 

 Την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

 Την σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την λύση των παρακάτω αναφερόμενων συμφωνητικών μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας. 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Σ0002 23/2/2018 094044487 
ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. (ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΑΚΤΗ) 

Σ0129 27/3/2018 021721375 ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Σ0168 29/3/2018 025917062 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
o
                                                               Aπόφ. Αρ. 168 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΥΡΖΩ1Ρ-9Ψ7) 

Έγκριση ή μη εξώδικης επίλυσης διαφοράς με την κοινοπραξία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ – ΙΩΑΝΝΗΣ». 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/19852/15-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/19852/15-4-2019 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ:  Εξώδικη επίλυσης διαφοράς με την κοινοπραξία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ 

ΝΤΑΝΤΦΑΡ – ΙΩΑΝΝΗΣ». 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/35263/7-6-2018 αίτηση της κοινοπραξίας.    

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

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

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

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

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

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

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα 
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ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου.» 

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

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

σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

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

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

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

κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται 

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

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

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε 

τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και 

υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το 

άρθρο 98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να 

ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου 

εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά 

είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα 

προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το 

ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά 

περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση του τίτλο εκτελεστό και 

περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωση του δικαστήριο. Αν η 

διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την 

επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 

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

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

επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 

(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 

293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή 

αβεβαιότητας γύρω από κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των 

συμβαλλομένων. Έριδα, κατά την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι 

αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε 

αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε 

είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, 

με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους 

οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Το χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται 

με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι 

απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο 

διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει 

και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη 

της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και  να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο 

του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο οποίος επικυρώνει αυτό 

εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο αυτό. 
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6. Στην προκειμένη περίπτωση η κοινοπραξία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ 

ΝΤΑΝΤΦΑΡ – ΙΩΑΝΝΗΣ», που εδρεύει στη Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 

85-101 (ΑΦΜ 029531918), άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 18-10-2017 αίτησή της, που 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το 

ποσό των 10.865,67 ευρώ, ως αμοιβή της, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, όπως ισχυρίζεται, σε 

εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 2/22766/1-3-2011 εργολαβική σύμβασης ανάμεσα σε εμάς και την 

καθής, στα πλαίσια της οποίας ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη 

Μεσαιωνική Πόλη», ποσού 40.946,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ότι η σύμβαση αυτή 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 2/19119/20-2-2012 σύμβαση για εκτέλεση συμπληρωματικών 

εργασιών, ποσού 10.865,67 ευρώ, τελικά δε με την από 22-11-2011 αιτιολογική έκθεση της 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου μας, προσδιορίστηκε η συνολική δαπάνη 

του έργου στο συνολικό ποσό των 40.872,48 ευρώ. Ότι με βάση τις παραπάνω συμβάσεις εκδόθηκε η 

από 29-3-2012 πρώτη Εντολή Πληρωμής 1
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης και πιστοποίησης προς 

πληρωμή εργασιών που εκτελέστηκαν, συνολικού ποσού 10.865,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και ότι αν και εκδόθηκε η από 29-3-2012 βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού μας Βλαχίδη 

Κων/νου, με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια της 1
ης

 συμπληρωματικής σύμβασης και ότι οι 

εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και εμπρόθεσμα και εξέδωσε στη συνέχεια το με αριθμό 3/26-10-

2012 τιμολόγιό της, δεν καταβλήθηκε σαυτήν η αμοιβή της.      

7. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 333/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής - Βαρβάρας Σκούφου, που σας επισυνάπτω, με την οποία υποχρεώθηκε 

ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην κοινοπραξία το ποσό των 10.865,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, με το νόμιμο τόκο 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω τιμολογίου και 

μέχρι την εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 257,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα της καθής για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

8. Αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής πληρωμής η 

κοινοπραξία κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου στις 9-11-2017, εναντίον αυτής και της κοινοπραξίας ο 

Δήμος Ρόδου άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 8-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης 291/11-

12-2017 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, φωτοαντίγραφο της οποίας σας 

επισυνάπτω, με την οποία ζητά την ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους λόγους που 

αναφέρονται σαυτήν, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 9-10-2018 και μετά από αναβολή η 5-

11-2019. 

9. Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής η κοινοπραξία υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 6-

6-2018 αίτησή της, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/35263/7-6-2018, με την οποία ζητά τη συμβιβαστική 

επίλυση της διαφοράς με την καταβολή σαυτήν του κεφαλαίου, παραιτούμενη από τους τόκους και τα 

δικαστικά έξοδα.      

10. Ενόψει όλων των παραπάνω εισηγούμαι να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την παραπάνω 

κοινοπραξία, για εξάλειψη της έριδας που έχει δημιουργηθεί και αμοιβαίως υποχωρούντες και τα δύο 

μέρη, να καταβάλλει ο Δήμος Ρόδου σαυτήν μόνο το ποσό των 10.865,67 ευρώ, χωρίς την καταβολή 

τόκων υπερημερίας, δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, λόγω και του ότι το παραπάνω 

έργο εκτελέστηκε και παραλήφθηκε κανονικά, όπως αναφέρω παραπάνω και όπως βεβαιώνει η 

υπεύθυνη του έργου Ευφημία Αρνά με το από 11-4-2019 e-mail της προς εμένα, που σας επισυνάπτω, 

ότι ο πρώτος λόγος της ανακοπής είναι τυπικός και δεν αφορά την ουσία, ότι ο δεύτερος λόγος της 

ανακοπής που αφορά τους τόκους δεν έχει αντικείμενο και ότι το παραπάνω ποσό οφείλεται στην 

παραπάνω κοινοπραξία, όπως προκύπτει από την καρτέλα του Λογιστηρίου του Δήμου Ρόδου με 

ημερομηνία 11-4-2019, που υπογράφει ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου Ηλίας Καράμπης, που σας 

επισυνάπτω.      

11. Γι αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για την εξώδικη επίλυση της 

διαφοράς με το παραπάνω περιεχόμενο ή οποίο κρίνει αυτή σκόπιμο υπέρ του συμφέροντος του 

Δήμου Ρόδου να εξουσιοδοτηθώ δε εγώ να υπογράψω το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης 

διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ και να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έγκριση 

αρμοδίως του σχετικού πρακτικού.  

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

 

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

 

 



7  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.:2/19852/15-4-2019 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, παρ. 1, εδάφιο (ιδ) και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ – ΙΩΑΝΝΗΣ» σχετικά με τη με αριθμό 333/2017 διαταγή 

πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής - Βαρβάρας Σκούφου, που εξέδωσε αυτή 

εναντίον του Δήμου Ρόδου, καταβάλλοντας σαυτήν μόνο το ποσό του κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των 

δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (10.865,67), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παραιτούμενης της κοινοπραξίας κάθε περαιτέρω αξίωσης αυτής, 

ήτοι τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων, πράγμα το οποίο είναι προφανώς προς όφελος του Δήμου 

Ρόδου.  

Β). Δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου 

με έμμισθη εντολή κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να υπογράψει το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης 

διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω και να προβεί σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες για την έγκριση αρμοδίως του σχετικού πρακτικού.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
o
                                                                Aπόφ. Αρ. 169 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ38ΜΩ1Ρ-9ΝΧ) 

Έγκριση και καθορισμός όρων διακήρυξης έργου: «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών 

της Δ.Ε. Αφάντου» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/19477/12-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/19477/12-4-2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» με 

προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2019 στον Κ.Α.: 30-7331.0010  και πίστωση  # 74.400,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε προφορικά ότι το εν λόγω θέμα θα πρέπει να αποσυρθεί από την 

συγκεκριμένη συνεδρίαση, διότι έχει γίνει τροποποίηση του Ν. 4412/2016 από το άρθρο 43 του Ν. 

4605/2019 και αναμένονται νέα πρότυπα τευχών διακήρυξης από την από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 16/19477/12-4-2019, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4605/2019, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποσύρει το εν λόγω θέμα από την 13
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω τροποποίησης 

του Ν. 4412/2016 από το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, εν αναμονή νέων πρότυπων τευχών διακήρυξης 

από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
o
                                                                  Aπόφ. Αρ. 170 / 2019 (ΑΔΑ: 6Τ3ΨΩ1Ρ-908) 

Έγκριση και καθορισμός όρων διακήρυξης έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Παιδικού 

Σταθμού Κολυμπίων της Δ.Ε. Αφάντου»     

         (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/19793/15-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/19793/15-4-2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου   

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 240.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι 

εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 στον Κ.Α.: 15-7331.0020  και πίστωση  # 

240.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε προφορικά ότι το εν λόγω θέμα θα πρέπει να αποσυρθεί από την 

συγκεκριμένη συνεδρίαση, διότι έχει γίνει τροποποίηση του Ν. 4412/2016 από το άρθρο 43 του Ν. 

4605/2019 και αναμένονται νέα πρότυπα τευχών διακήρυξης από την από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Αμέσως μετά καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 16/19793/15-4-2019, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4605/2019 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποσύρει το εν λόγω θέμα από την 13
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω τροποποίησης 

του Ν. 4412/2016 από το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, εν αναμονή νέων πρότυπων τευχών διακήρυξης 

από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

 

ΘΕΜΑ 5
o
                                                                Aπόφ. Αρ. 171 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΑΟ5Ω1Ρ-ΛΗ2) 

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού 

δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων 

και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών με αριθμ.πρωτ. 2/19535/12-4-2019) 

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

διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων 
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φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού 

του Δήμου Ρόδου», με αριθμ.πρωτ. 2/19535/12-04-2019, η οποία έχει ως εξής:  

  «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : 

«Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο 

τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου», για εξέταση και λήψης 

απόφασης 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, σε δύο αντίγραφα το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός 

πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου» και 

παρακαλούμε για την εξέτασή του και την λήψη σχετικής απόφασης.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 Συνημμένα : 1
ο
 Πρακτικό σε δύο αντίγραφα» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής του έργου  κου Παναγιώτη Μάτση) 

 

«1
ο
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Για την ανάδειξη ανάδοχου της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο 

τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου»  

ενδεικτικού προϋπολογισμού 510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – κόστους. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/79384/24-12-2018 

Α/Α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 69375   

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 19PROC004316880  

Στην Ρόδο στα γραφεία του τμήματος προμηθειών ημέρα Τρίτη 19
η
 του μηνός Φεβρουαρίου του 

έτους 2019 και ώρα 08:37 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Παναγιώτης Μάτσης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής   

2. Γιάννης Αλαφάκης, Τεχνολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Αποκομιδής 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου, ως μέλος της Επιτροπής   

3. Εμμανουήλ Κρητικός Εργοδηγός στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. 

Ρόδου, ως μέλος της Επιτροπής   

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη 

προμήθεια, σύμφωνα με την με αριθμό 690/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

(ΑΔΑ : 6Ο301ΩΡ-65Γ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 699/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 616ΛΩ1Ρ-Λ6Φ ), συνήλθαμε στα γραφεία του 

τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων 

ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου 

φορτηγού του Δήμου Ρόδου»  

και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλ.  11-02-2019  και ώρα 15:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε το 
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ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με Α.Σ. 69375 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: 

 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 127106  

Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε προσφορά για μέρος της προμήθειας και συγκεκριμένα για τα τμήματα 

1 και 2 και συγκεκριμένα για τα παρακάτω δημοπρατούμενα είδη : 

Α/Α Είδος Τεμάχια 

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό  6τν 4 

2 Πλυστικό οδών 1 

«Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα : 126926  

Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε προσφορά για μέρος της προμήθειας και συγκεκριμένα για τα τμήματα 

1 και 3 και συγκεκριμένα για τα παρακάτω δημοπρατούμενα είδη : 

Α/Α Είδος Τεμάχια 

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό  6τν 4 

3 Τρίκυκλο με σταθερή καρότσα» 2 

 

«ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 127342  

Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε προσφορά για μέρος της προμήθειας και συγκεκριμένα για τα τμήματα 

3 και 4 και συγκεκριμένα για τα παρακάτω δημοπρατούμενα είδη : 

Α/Α Είδος Τεμάχια 

3 Τρίκυκλο με σταθερή καρότσα» 2 

4 Μικρό φορτηγάκι 1 

Η επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τους αντίστοιχους ενσφράγιστους φάκελους 

των προσφορών που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. 

της διακήρυξης. 

Ειδικότερα: 

- Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2/7542/11-

02-2019, ένας φάκελος με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 

προσφορά της εταιρείας: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

- Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2/8012/13-

02-2019, ένας φάκελος με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 

προσφορά της εταιρείας: «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» 

- Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2/7787/12-

02-2019, ένας φάκελος με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 

προσφορά της εταιρείας: «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχουσών  εταιρειών και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή τους σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. 

Στην συνέχεια και σε διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις η επιτροπή προέβει στα κάτωθι: 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο 

Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/12950/12-03-2019 επιστολή προς τον εκδότη 
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της με αριθμό 140000011652-9 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Παγκρήτριας Τράπεζας ποσού 

7.546,00 € υπέρ της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί της εγκυρότητας ή μη αυτής και έλαβε θετική απάντηση για τον 

συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα με την υπ’ αριθμό :2019/14700/13-03-2019 επιστολή της Τράπεζας. 

Επίσης στάλθηκε όμοια επιστολή με αριθμό πρωτ. : 2/12952/12-03-2019 προς τον εκδότη της με 

αριθμό 7004107229 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. 

ποσού 680,00 € υπέρ της εταιρείας «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» περί της εγκυρότητας ή μη αυτής 

και έλαβε θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα με την υπ’ αριθμό : 

55266140/12-03-2019  επιστολή της Τράπεζας. 

Τέλος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΜΕΔΕ με Α.Α. 34275/12-03-2019 διαπιστώθηκε η 

εγκυρότητα της με αριθμό :e-40465 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ ποσού 8.226,00 

υπέρ της εταιρείας  «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της Διακήρυξης: 

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

1. Υπεβλήθη εγγυητική επιστολή συμμετοχής της και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα οριζόμενα στην 

διακήρυξη. 

2. Υπεβλήθη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και διαπιστώθηκε ότι, πληροί 

όλους τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. 

3. Υπεβλήθη Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τα ζητούμενα της διακήρυξης-

μελέτης.  

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ 

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»  

1. Υπεβλήθη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα οριζόμενα στην 

διακήρυξη. 

2. Υπεβλήθη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και διαπιστώθηκε ότι, πληροί 

όλους τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. 

3. Υπεβλήθη Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τα ζητούμενα της διακήρυξης-

μελέτης.  

 

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ»  

1. Υπεβλήθη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα οριζόμενα στην 

διακήρυξη. 

2. Υπεβλήθη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και διαπιστώθηκε ότι, πληροί 

όλους τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. 

3. Υπεβλήθη Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τα ζητούμενα της διακήρυξης-

μελέτης.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν ορθά τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής τους και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην 

πληρότητα και στον έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  

Α) Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των ζητουμένων  της διακήρυξης, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 

πληροί, τις επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες δήλωσε ρητά ότι διαθέτει στο 

ΕΕΕΣ που υπέβαλε. 
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Β) Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»  

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των ζητουμένων  της διακήρυξης, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 

πληροί, τις επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες δήλωσε ρητά ότι διαθέτει στο 

ΕΕΕΣ που υπέβαλε. 

Γ) Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ»  

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των ζητουμένων  της διακήρυξης, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 

πληροί, τις επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες δήλωσε ρητά ότι διαθέτει στο 

ΕΕΕΣ που υπέβαλε. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

Α) Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Υπέβαλε την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη τεχνική προσφορά που περιείχε τις επί ποινή 

αποκλεισμού ενότητες.  

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις ενότητες των Άρθρων των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

2. To Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο.  

3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Επίσης υποβλήθηκαν οι ζητούμενες από την Διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις  υπογεγραμμένες 

ψηφιακά που δηλώνονται τα  παρακάτω : 

 Δήλωση κατασκευής εργοστασίων  του υπό προμήθεια είδους 

 Η προσφορά είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα  

 Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή των 

αντιπροσώπων αυτών στην Ελλάδα, ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα 

καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας εάν αυτό τους ζητηθεί από τον Δήμο.  

 Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που είναι έως 30-06-2019. 

 Δήλωση για το χρόνο παράδοσης που είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης 

ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .  

 Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής για τρία (3) έτη.  

 Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκείμενου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με 

τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

 Δήλωση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων 

κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  

 Δήλωση ότι για τα δύο (2) πρώτα έτη το service των οχημάτων θα πραγματοποιείτε με έξοδα και 

δαπάνες της εταιρείας και θα αφορούν στην εργασία και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. 

 Δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 

την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) 

εργασίμων ημερών.  
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 Δήλωση για την εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με το υποβαλλόμενο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. 

 Δήλωση για το προφίλ και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

 Δήλωση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία στα prospectus ταυτίζονται με αυτά των τεχνικών 

φυλλαδίων των κατασκευαστικών οίκων. 

Β) Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»  

Υπέβαλε την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη τεχνική προσφορά που περιείχε τις επί ποινή 

αποκλεισμού ενότητες.  

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή  

2. Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο.  

3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Επίσης υποβλήθηκαν οι ζητούμενες από την Διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες 

ψηφιακά.  

Από τα ελεγχθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια τεσσάρων μεσαίων φορτηγών 

οχημάτων – δύο τρικύκλων και μετά την σχετική μας αλληλογραφία (Το με αριθμό πρωτ. : 

2/17711/04-04-2019 έγγραφό μας μέσω ΕΣΗΔΗΣ προς τον Οικονομικό Φορέα και την απάντησή 

του μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 08-04-2019) διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : 

Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για τα τέσσερα μεσαία 

φορτηγά οχήματα ζητείται : 

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ 

ζητείται: Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές το 

συνολικό πλάτος του πλήρους οχήματος εξοπλισμένου δίχως του καθρέπτες δεν θα πρέπει να 

ξεπερνάει τα 1.90 m και το συνολικό μήκος τα 5.80 m. 

Η εταιρεία «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» 

προσέφερε πλαίσιο τύπου ISUZU NP85H για το οποίο προκύπτει ότι έχει πλάτος καμπίνας δίχως τους 

καθρέπτες 2.040mm (σχέδιο που κατατίθεται), μεγαλύτερο από το 1,90 m που ζητείται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης το μήκος του προσφερόμενου οχήματος είναι 6,085 m μεγαλύτερο από το 5,80 

m που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Κινητήρας  

Ζητείται: Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε 

σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες 

οικονομίας καυσίμου. 

Δεν κατατέθηκαν τα επίσημα διαγράμματα του κατασκευαστή ούτε οι καμπύλες οικονομίας 

καυσίμου. 

Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για τα δύο τρίκυκλα : 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ζητείται: 

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι 600 kg τουλάχιστον. 

Η εταιρεία «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» προσέφερε 

τρίκυκλη μοτοσυκλέτα Shanyang SY150 που όμως το ωφέλιμο φορτίο της είναι 500 kgr, αντί των 

τουλάχιστον 600 kgr που ζητούνται από την διακήρυξη. 

Γ) Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ»   

Υπέβαλε την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη τεχνική προσφορά που περιείχε τις επί ποινή 

αποκλεισμού ενότητες.  

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή  

2. Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο.  
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3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Επίσης υποβλήθηκαν οι ζητούμενες από την Διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες 

ψηφιακά. 

Τέλος και μετά την σχετική μας αλληλογραφία (Το με αριθμό πρωτ. : 2/17713/04-04-2019 έγγραφό 

μας μέσω ΕΣΗΔΗΣ προς τον Οικονομικό Φορέα και την απάντησή του μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 08-04-

2019) καλύφθηκαν πλήρως τα ζητούμενα. 

Βαθμολογία Κριτηρίων ανάθεσης προσφορών  

Μετά τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των σχετικών, η Επιτροπή διαγωνισμού αποφασίζει να 

βαθμολογήσει τα κριτήρια ανάθεσης της προσφοράς της διαγωνιζόμενης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ως ακολούθως: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

Ανατρεπόμενου φορτηγού 6 τν 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφέλιμο Φορτίο 105 6,00 6,30 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100 5,00 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100 3,00 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 

κατασκευής. 
100 10,00 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία – 

χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 
100 10,00 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής 103 10,00 10,30 

11 Οπίσθια Θύρα   100 6,00 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 4,00 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100 10,00 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 100,60 

 

Αιτιολόγηση επί πλέον βαθμολογίας : 

1. Για το κριτήριο 1 επειδή υπερβαίνει το ζητούμενο ωφέλιμο κατά 85 κιλά 

2. Για το κριτήριο 10 επειδή το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής 

κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους 

της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

Πλυστικού Οδών με ζεστό – κρύο νερού 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 100 5,00 5,00 
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Εκπομπή καυσαερίων 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100 3,00 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 Δεξαμενή νερού. 103 10,00 10,30 

9 Σύστημα πλύσης, αντλία νερού 100 10,00 10,00 

10 Κινητήρας εργασίας 103 10,00 10,30 

11 Βραστήρας 100 6,00 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 4,00 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100 10,00 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 100,60 

 

Αιτιολόγηση επί πλέον βαθμολογίας : 

1. Για το κριτήριο 8 επειδή προσέφερε δεξαμενή 400,00 lt,  

2. Για το κριτήριο 10 επειδή προσέφερε κινητήρα εργασίας μεγαλύτερης ισχύος. 

 

Βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης της προσφοράς της διαγωνιζόμενης  

«Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» ως ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

Ανατρεπόμενου φορτηγού 6 τν 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
98 5,00 4,90 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 95 3,00 2,85 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 

κατασκευής. 
100 10,00 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία – 

χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 
100 10,00 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής 100 10,00 10,00 

11 Οπίσθια Θύρα   100 6,00 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 4,00 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100 10,00 10,00 
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16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 99,75 

 

Αιτιολόγηση αρνητικής βαθμολογίας : 

1. Για το κριτήριο 2 επειδή δεν κατατέθηκαν τα επίσημα διαγράμματα του κατασκευαστή ούτε οι 

καμπύλες οικονομίας καυσίμου. 

2. Για το κριτήριο 7 επειδή το προσφερόμενο πλαίσιο του φορτηγού - οχήματος δεν συνάδει με το 

ζητούμενο από την Διακήρυξη, όσον αφορά τις διαστάσεις του. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 

Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφέλιμο Φορτίο 95 10,00 9,50 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100 10,00 10,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 6,00 6,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 5,00 5,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων 100 9,00 9,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 7,00 7,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100 3,00 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 

κατασκευής. 
100 6,00 6,00 

9 Διαστάσεις 100 4,00 4,00 

10 Πλευρικά παραπέτα 100 4,00 4,00 

11 Οπίσθια θύρα 100 4,00 4,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 2,00 2,00 

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100 10,00 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 99,50 

Αιτιολόγηση αρνητικής βαθμολογίας : 

Για το κριτήριο 1 επειδή προσέφερε τρίκυκλη μοτοσυκλέτα Shanyang SY150 που όμως το ωφέλιμο 

φορτίο της είναι 500 kgr, αντί των τουλάχιστον 600 kgr που ζητούνται από την διακήρυξη. 

 

Μετά την παραπάνω βαθμολογία, ομόφωνα η επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει από την 

συνέχεια του Διαγωνισμού τον Οικονομικό Φορέα «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»  

Βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης της προσφοράς της διαγωνιζόμενης «ΑΒΕΤΕ Κ. 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» ως ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 

Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφέλιμο Φορτίο 105 10,00 10,50 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100 10,00 10,00 
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3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 6,00 6,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 5,00 5,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων 100 9,00 9,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 7,00 7,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100 3,00 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 

κατασκευής. 
100 6,00 6,00 

9 Διαστάσεις 100 4,00 4,00 

10 Πλευρικά παραπέτα 100 4,00 4,00 

11 Οπίσθια θύρα 100 4,00 4,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 2,00 2,00 

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100 10,00 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 100,50 

 

Αιτιολόγηση επί πλέον βαθμολογίας : 

Για το κριτήριο 1 επειδή υπερβαίνει το ζητούμενο ωφέλιμο κατά 50 κιλά 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 

Μικρό φορτηγάκι 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

 

 ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης 

Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 
100 5,00 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100 3,00 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 

κατασκευής. 
100 10,00 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία – 

χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 
100 10,00 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής 100 10,00 10,00 

11 Οπίσθια Θύρα   100 6,00 6,00 

12 
Λοιπός και πρόσθετος 

Εξοπλισμός   
100 4,00 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – 

Χρόνος αποκατάστασης 

100 10,00 10,00 
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16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 100,00 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί και  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου, τα παρακάτω : 

1. Την έγκριση του παρόντος Πρακτικού (αποτελέσματα του σταδίου της αποσφράγισης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης / βαθμολόγησης της τεχνικής 

προσφοράς) της Επιτροπής δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά την ανοικτή διαδικασία και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων 

νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός 

ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου», με αριθμό Πρωτ. : 2/79384/24-12-2018 διακήρυξης 

και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 69375 συνολικού προϋπολογισμού 510.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). 

2. Την αποδοχή των προσφορών του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τα τμήματα 1 «Ανατρεπόμενου 

φορτηγού 6τν» και 2 «Πλυστικού Οδών με ζεστό – κρύο νερού». 

3. Την αποδοχή των προσφορών του οικονομικού φορέα «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» για τα 

τμήματα 3 «Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα» και 4 «Μικρό φορτηγάκι». 

4. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»  για τα τμήματα 1 «Ανατρεπόμενου φορτηγού 6τν» και  3 

«Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα»   

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 10-04-2019 ημέρα Τετάρτη και υπογράφεται από την 

Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την  εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων νέων 

μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός 

ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου» με αριθμ. πρωτ. 2/19535/12-04-2019 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 699/2018 (Α.Δ.Α: 616ΛΩ1Ρ-Λ6Φ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της παραπάνω 

προμήθειας, 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της  επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του 

ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο 

τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου», 

Β) Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τα τμήματα 1 «Ανατρεπόμενου 

φορτηγού 6τν» και 2 «Πλυστικού Οδών με ζεστό – κρύο νερού», 

Γ) Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» για τα τμήματα 

3 «Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα» και 4 «Μικρό φορτηγάκι», 

Δ) Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ»  για τα τμήματα 1 «Ανατρεπόμενου φορτηγού 6τν» και  3 

«Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα»   
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ΘΕΜΑ 1
o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ. 172  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΞΜΑΩ1Ρ-854) 

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής-καταγγελίας στην μισθώτρια «ΜΕΝΙ 

ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/20092/16-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. 

πρωτ.: 2/20092/16-4-2019 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής-καταγγελίας στην μισθώτρια «ΜΕΝΙ     

              ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Σχετ.  : Υπαριθμ. 130/2019 απόφαση της Ο.Ε. 

Σε εκτέλεση της με αριθμό 130/2019 απόφασης της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ξ79Ω1Ρ-ΙΩ0), ασκήθηκε στο 

ΜΠρΡ η από 10-4-2019 και με αρ. καταθ. 247/2019 αγωγή μας κατά της μισθώτριας «ΜΕΝΙ 

ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 19-11-2019, η οποία πρέπει να 

κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή και γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας 

για ορισμό της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Δωδ/σου Αλεξάνδρας Τσουκαλά-Κοκκίνου για 

την επίδοση και παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Μανώλη) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: .2/20092/16-4-2019 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου Στάγκα 

Εμμανουήλ, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, παρ. 1, εδάφιο (ιγ) και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την  με αρ. 130/2019 (ΑΔΑ: 6Ξ79Ω1Ρ-ΙΩ0) με θέμα: Έγκριση ή μη για την άσκηση ένδικων 

μέσων για την εταιρεία μισθώτρια του «Ιαλύσιον» «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αναθέτει στη δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Δωδ/σου κ. Αλεξάνδρα Τσουκαλά-Κοκκίνου την 

επίδοση της αγωγής-καταγγελίας που ασκήθηκε από τον Δήμο Ρόδου κατά της μισθώτριας εταιρείας 

«ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 19-11-2019. 

 

 
ΘΕΜΑ 2

o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ. 173  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΥΤ3Ω1Ρ-574) 

Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «Φύλαξης από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, έτους 

2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/20803/19-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/20803/19-4-2019 εισήγηση 

του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Κατακύρωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού 

έτους 2019. 

      Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ 

ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019. 

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

 

2019 

 0,00 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019 (κωδ.00/6142.0040)» 

Στη Ρόδο στις 17 Απριλίου 2019 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ του Δήμου 

Ρόδου (κωδ. 00/6142.0040), έτους 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ με φπα, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 125/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1384/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση 

στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 

02/04/2019, με την περίληψη του διαγωνισμού 2/17037/2019. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση 

της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε 

ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο και η διακήρυξη είχε μοναδικό 

αριθμό 19PROC004716871.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 17/04/2019 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 

 MY SECURITY AND FACILITIES SYSTEMS AE 

 ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 17/04/2019), 

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

έλεγχο του φακέλου των συμμετεχόντων, αποδείχθηκε ότι είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ, κτλ). Όλα τα 

έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο 

άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ίδια ημέρα. Η υπηρεσία για την οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών, 

αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές 

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

επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα 

των οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Και οι δύο συμμετέχουσες στο 

διαγωνισμό εταιρείες, κατέθεσαν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα απαιτούμενα 

από το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 δικαιολογητικά τα οποία ήταν νόμιμα και επαρκή. Έτσι 

λοιπόν, οι προσφορές των  συμμετεχόντων είναι ως κάτωθι: 

1. Η εταιρεία ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 47.746,91 ευρώ άνευ φπα. 

2. Η εταιρεία  MY SECURITY AND FACILITIES SYSTEMS AE κατέθεσε συνολική 

προσφορά 45.900 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 
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γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολο τις προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών στο διαγωνισμό 

για τη ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ του Δήμου Ρόδου 

έτους 2019, καθώς αυτές είναι στο σύνολό τους κατώτερες από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης του διαγωνισμού.  

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

παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία MY SECURITY AND FACILITIES SYSTEMS AE, με 

αφμ: 800872049, με έδρα την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 στην Καλλιθέα, τκ 17672, 

και τηλέφωνο 210-9577218, ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

8,08 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
3. 221 6,21 20.002,41 €  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.243 7,76 9.645,68 € 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
592 10,87 6.435,04 € 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 12,42 2.782,08 € 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας

- Ασφάλισης 

 

 

 

38.865,21 €  

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 9,78 % επί του εργατικού κόστους 3.800,00 € 
 

 

Εργολαβικό 

Κέρδος 
 8,32 % επί του εργατικού κόστους 3.234,79 € 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 45.900,00 €  

ΦΠΑ  24% 11.016,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
56.916,00 €  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

45.900,00 € 

Σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 

ΦΠΑ 24% 
11.016,00 € 

Έντεκα χιλιάδες δέκα έξι ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

56.916,00 € 

Πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕ

Σ 

ΕΡΓΑΣΙ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ  ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/05/2019έως 

31/10/2019 
184 

23:00-07:00  

184 ημέρες 

X 8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

1.472 ώρες 

06:00-07:00 

156 ημέρες 

 x 1 ώρα = 

156 ώρες 

23:00-06:00  

156 ημέρες 

X 7 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

1.092 ώρες 

06:00-07:00 

28 ημέρες 

 x 1 ώρα = 

28 ώρες 

23:00-06:00 

28 ημέρες 

Χ 7 ώρες x 1 

εργαζόμενος = 

 196 ώρες 

06/05/2018  

έως 

31/10/2018 

179 

07:00-15:00  

179 ήμερες Χ 

8 ώρες =  

1.432 ώρες  

15 :00-23:00 

179 ημέρες Χ 

8 ώρες =  

1.432 ώρες 

Συνολικές 

ώρες = 

2.864 ώρες 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

151 ημέρες Χ 

15 ώρες  = 

2.265 ώρες 

22:00-23:00  

151 ημέρες 

X 1 ώρα  Χ 1 

εργαζόμενος= 

151 ώρες 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

28 ημέρες Χ 15 

ώρες = 420 ώρες 

22:00-23:00 

28 ημέρες Χ 1 

ώρα = 28 ώρες 

07/07/2018 

έως 

15/09/2018 

71 

07:00-15:00  

71 ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

568 ώρες 

07:00-15:00 

60 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενος = 

480 ώρες 

 

07:00-15:00 

11 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενος = 

 88 ώρες 

 

16/07/2018 

έως 

31/08/2018 

47 

07:00-15:00 

47 ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

376 ώρες 

 

07:00-15:00 

40 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενους 

= 320 ώρες 

 

07:00-15:00 

7 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενους = 

56 ώρες 

 

ΣΥΝΟΛΟ  5.280 3.221 1.243 592 224 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Και οι δύο συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες, κατέθεσαν μαζί με την 

οικονομική τους προσφορά και τα απαιτούμενα από το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 δικαιολογητικά τα 

οποία ήταν νόμιμα και επαρκή.    

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/20803/19-4-2019, εισήγηση του Τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το  πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου, 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Φύλαξης από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλουδών του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2019» και κάνει δεκτές στο σύνολο τις προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών στο 

διαγωνισμό, καθώς αυτές είναι στο σύνολό τους κατώτερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης του διαγωνισμού.  

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

υπηρεσίας στην εταιρεία MY SECURITY AND FACILITIES SYSTEMS AE, με ΑΦΜ: 800872049, 

με έδρα την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137 στην Καλλιθέα, τκ 17672, και τηλέφωνο 210-

9577218, ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

8,08 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
3. 221 6,21 20.002,41 €  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.243 7,76 9.645,68 € 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
592 10,87 6.435,04 € 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 12,42 2.782,08 € 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας

- Ασφάλισης 

 

 

 

38.865,21 €  

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 9,78 % επί του εργατικού κόστους 3.800,00 € 
 

 

Εργολαβικό 

Κέρδος 
 8,32 % επί του εργατικού κόστους 3.234,79 € 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 45.900,00 €  

ΦΠΑ  24% 11.016,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
56.916,00 €  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

45.900,00 € 

Σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 

ΦΠΑ 24% 

 

11.016,00 € 

Έντεκα χιλιάδες δέκα έξι ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

56.916,00 € 

Πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕ

Σ 

ΕΡΓΑΣΙ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ  ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/05/2019έως 

31/10/2019 
184 

23:00-07:00  

184 ημέρες 

X 8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

1.472 ώρες 

06:00-07:00 

156 ημέρες 

 x 1 ώρα = 

156 ώρες 

23:00-06:00  

156 ημέρες 

X 7 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

1.092 ώρες 

06:00-07:00 

28 ημέρες 

 x 1 ώρα = 

28 ώρες 

23:00-06:00 

28 ημέρες 

Χ 7 ώρες x 1 

εργαζόμενος = 

 196 ώρες 

06/05/2018  

έως 

31/10/2018 

179 

07:00-15:00  

179 ήμερες Χ 

8 ώρες =  

1.432 ώρες  

15 :00-23:00 

179 ημέρες Χ 

8 ώρες =  

1.432 ώρες 

Συνολικές 

ώρες = 

2.864 ώρες 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

151 ημέρες Χ 

15 ώρες  = 

2.265 ώρες 

22:00-23:00  

151 ημέρες 

X 1 ώρα  Χ 1 

εργαζόμενος= 

151 ώρες 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

28 ημέρες Χ 15 

ώρες = 420 ώρες 

22:00-23:00 

28 ημέρες Χ 1 

ώρα = 28 ώρες 

07/07/2018 

έως 

15/09/2018 

71 

07:00-15:00  

71 ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

568 ώρες 

07:00-15:00 

60 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενος = 

480 ώρες 

 

07:00-15:00 

11 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενος = 

 88 ώρες 

 

16/07/2018 

έως 

31/08/2018 

47 

07:00-15:00 

47 ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 1 

εργαζόμενος= 

376 ώρες 

 

07:00-15:00 

40 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενους 

= 320 ώρες 

 

07:00-15:00 

7 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 1 

εργαζόμενους = 

56 ώρες 

 

ΣΥΝΟΛΟ  5.280 3.221 1.243 592 224 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ. 174  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΣΦΨΩ1Ρ-ΠΦΗ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: « Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην 

περιοχή Τραπέζια Δ.Κ. Αφάντου – Α΄φάση» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/20392/17-4-2019) 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/20392/17-04-2019, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό (25/01/2019) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη κατασκευής του έργου 

ως κατωτέρω: 
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 «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ» (Α.Α. 

79262)                                                                                                                                                                                                                                           

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κατόπιν ελέγχου των 

δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά αλλά και με τo υπ΄ αριθμόν 

16/14116/18-03-19 έγγραφο του σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016 και με την Διακήρυξη του έργου. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση 

της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ» στην 

Εργοληπτική Εταιρεία «P. & C. DEVELOPMENT S.A» με μέση έκπτωση 44,73% 

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

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού κ.Μεταξωτού Νικολάου) 

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή, 25 του 

μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/77129/17-12-

2018, ΑΔΑM: 18PROC004203112 2018-12-17 Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1. Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως πρόεδρος της επιτροπής, που αναπλήρωσε τον κο Χατζηνικόλα 

Κων/νο λόγω απουσίας του από την υπηρεσία του, σύμφωνα με το με αριθμ.Πρωτ. Δ.Τ.Ε.4893/14-

01-2019 

2. Ποντίκας Σάββας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος,  

3. Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

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

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ – Α’ 

ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 651/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν 

με την υπ’ αριθμόν 648/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), 

σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης.  

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει 

αύξοντα αριθμό 79262.  

Με την υπ΄ αριθμό 56/2019 (ΑΔΑ: ΩΡ7ΞΩ1Ρ-02Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ – Α’ ΦΑΣΗ» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η 

εταιρεία «P&C DEVELOPMENT». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/11712/04-03-2019 έγγραφο της 

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

έως 23.10 της Διακήρυξης, ο οποίος με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του συστήματος στις 15/03/2019 

14:02:15 υπέβαλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, ενώ με το υπ’ αριθμό 16/14116/18.03.2019 

διαβιβαστικό, υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α/α Είδος Δικαιολογητικού 

1.  Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.  

2.  Ενημερότητα πτυχίου  

3.  Πίνακας έργων εταιρίας 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού 

4.  Υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών 

5.  Φορολογικές ενημερότητες της εταιρίας και των κοινοπραξιών που συμμετέχει σε ισχύ 

6.  Ασφαλιστική ενημερότητα των στελεχών της εταιρείας σε ισχύ 

7.  
Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων τω μελών το Δ.Σ. της εταιρίας (κατά την ημερομηνία του 

διαγωνισμού) 

8.  
Υπεύθυνη δήλωση περί του αδικήματος του ποινικού μητρώου (κατά την ημερομηνία του 

διαγωνισμού) 

9.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας (κατά την ημερομηνία υποβολής) 

10.  Υπεύθυνη δήλωση περί του αδικήματος του ποινικού μητρώου (κατά την ημερομηνία υποβολής) 

11.  
Βεβαιώσεις μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος των στελεχών της εταιρίας (κατά την 

ημερομηνία του διαγωνισμού σε ισχύ) 

12.  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (κατά την ημερομηνία διαγωνισμού) 

 Περί μη κήρυξης της εταιρείας σε πτώχευση 

 Περί μη κήρυξης της εταιρείας δε αναγκαστική διαχείριση 

 Περί μη κατάθεσης αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής –εξυγίανσης 

 Περί μη εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση.  

13.  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (κατά την ημερομηνία υποβολής) 

 Περί μη κήρυξης της εταιρείας σε πτώχευση 

 Περί μη κήρυξης της εταιρείας δε αναγκαστική διαχείριση 

 Περί μη κατάθεσης αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής –εξυγίανσης 

Περί μη εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση. 

14.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ περί μη λύσης ή εκκαθάρισης (κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού) 

15.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ περί μη λύσης ή εκκαθάρισης (κατά την ημερομηνία υποβολής) 

16. Α 
Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης της ΑΑΔΕ 

(κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού) 

17.  
Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης της ΑΑΔΕ 

(κατά την ημερομηνία υποβολής) 

18.  Αίτηση – Πιστοποιητικό από Σ.ΕΠ.Ε. 

19.  Ένορκη βεβαίωση περί μη επιβολής προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

20.  Πίνακας των μετοχών της εταιρείας 

21.  
Υπεύθυνες δηλώσεις περί των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του Ν.3310/2008 (κατά την ημερομηνία του 

διαγωνισμού) 

22.  
Υπεύθυνες δηλώσεις περί των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του Ν.3310/2008 (κατά την ημερομηνία 

υποβολής) 

23.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων της εταιρείας (κατά την 

ημερομηνία του διαγωνισμού) 

24.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων της εταιρείας (κατά την 

ημερομηνία υποβολής) 

25.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ περί της εκπροσώπησης της εταιρείας  

26.  Υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών  

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επιπλέον προέβη 

δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών (Φορολογική Ενημερότητα, 

Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Ποινικό Μητρώο).   

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

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

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

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης: «P&C 
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DEVELOPMENT» με ποσό προσφοράς 44.569,33€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μέση 

έκπτωση 44,73%. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/20392/17-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Το Ν.4412/2016 

 Την με αρ. 648/2018  (Α.Δ.Α.: ΩΧΣ9Ω1Ρ-ΤΣΗ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 56/2019  (Α.Δ.Α.: ΩΡ7ΞΩ1Ρ-02Θ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 

1ο πρακτικού του διαγωνισμού, 

 Την με αρ.166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ)   απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ» (Α.Α. 79262),                                                                                                                                                                                                   

Β) Κατακυρώνει τη Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ» (Α.Α. 79262) στον 

οικονομικό φορέα «P & C DEVELOPMENT» με μέση έκπτωση 44,73% και ποσό προσφοράς 

44.569,33€  (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

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

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 
ΘΕΜΑ 4

o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                     Aπόφ. Αρ. 175  / 2019 (ΑΔΑ: 6989Ω1Ρ-1ΤΝ) 

Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2652/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 5381/2018 απόφασης 

του ίδιου δικαστηρίου, που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/20603/18-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20603/18-4-2019 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ:  Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2652/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών και μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5381/2018 απόφασης του ίδιου 

Δικαστηρίου, που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.». 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει 

στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 56 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152), άσκησε εναντίον 

του Δήμου Ρόδου την από 3-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης 1014/3-3-2015 αγωγή της, που 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, που σας επισυνάπτω, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο 

Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτήν το ποσό των 1.100,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο τίμημα των 

εμπορευμάτων που πώλησε στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών Δήμου Καλλιθέας 

(ΔΕΚΔΗΛ) Α.Ε.      

2. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 2652/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 

2019 

  0,00 
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που σας επισυνάπτω, η οποία την έκαμε δεκτή και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στην 

παραπάνω εταιρεία το ποσό των1.100,00 ευρώ, η απόφαση δε αυτή επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 

29-3-2019.    

3. Η ίδια επίσης εταιρεία άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 20-7-2017 και με γενικό αριθμό 

50060/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2581/2-17 αγωγή της, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, που σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυριζόταν ότι με διαδοχικές συμβάσεις 

πώλησε στο Δήμο Ρόδου τον Οκτώβριο 2015 και Μάρτιο 2016, τα εμπορεύματα που αναφέρονται 

στα τιμολόγια πώλησης- δελτία αποστολής, που είναι συνημμένα στην αγωγή της, συνολικού ποσού 

5.479,65 ευρώ, το οποίο δεν εξόφλησε αν και παρέλαβε τα εμπορεύματα, ζητούσε δε να υποχρεωθεί 

να καταβάλει σαυτήν το ποσό αυτό με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής, που 

έγινε στις 17-10-2017. 

4. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 5381/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που 

σας επισυνάπτω, η οποία έκαμε δεκτή αυτή και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στην 

παραπάνω εταιρεία το ποσό των 5.479,65 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 6% από την επίδοση 

της αγωγής, επέβαλε δε σε βα΄ρος το Δήμου Ρόδου και τη δικαστική δαπάνη της εταιρείας την οποία 

όρισε στο ποσό των 250,00 ευρώ. Η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή και επιδόθηκε 

στο Δήμο Ρόδου στις 29-3-2019.    

5. Μετά την επίδοση των παραπάνω αποφάσεων η παραπάνω εταιρεία υπέβαλε στο Δήμο την από 

11-4-2019 αίτησή της, που πήρε αριθμό πρωτ. ………………….., που σας επισυνάπτω, με την οποία 

δηλώνει ότι παραιτείται από την καταβολή τόκων υπερημερίας και της δικαστικής δαπάνης εφόσον ο 

Δήμος καταβάλει σαυτήν μέσα σε 30 ημέρες τα παραπάνω ποσά.  

6. Μετά από τα παραπάνω και ενόψει του ότι η πρώτη απόφαση εκδόθηκε με τη διαδικασία των 

μικροδιαφορών, γιαυτό κατ΄ αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση αλλά μόνο αίτηση αναίρεσης, που 

λόγω ποσού δεν κρίνεται σκόπιμη η άσκησή της, αφού δεν συντρέχει και σχετικός λόγος, κατά δε της 

δεύτερης απόφασης δεν κρίνεται σκόπιμη η άσκηση έφεσης και λόγω ποσού αλλά και λόγω του ότι η 

οφειλή του Δήμου Ρόδου προς την παραπάνω εταιρεία είναι πραγματική, εισηγούμαι να ληφθεί 

απόφαση της Επιτροπής σας να μην ασκηθεί αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2652/2018 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και μην ασκηθεί έφεση ούτε αίτηση αναίρεσης κατά της με 

αριθμό 5381/2018 απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου. 

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: .2/20603/18-4-2019 εισήγηση του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, παρ. 1, εδάφιο (ιγ) και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην ασκήσει αίτηση αναίρεσης ο Δήμος Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» και της με αριθμό 2652/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 Να μην ασκήσει ένδικα μέσα ο Δήμος Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» και της με αριθμό 5381/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
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ΘΕΜΑ 5
o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ. 176  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΡ75Ω1Ρ-ΖΑΟ) 

Έγκριση τροποποίησης συμβολαίου απευθείας μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας. 

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/20409/18-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/20409/18-4-2019 εισήγηση 

του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση συμβολαίου απευθείας μίσθωσης αιγιαλού-παραλίας. 

 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. 

 

Έχοντας υπόψη, 

 Α) Την αίτηση του μισθωτή απευθείας μίσθωσης αιγιαλού παραλίας για χρησιμοποίηση 

λιγότερων τετραγωνικών μέτρων. 

 Β)  Την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

 Γ)  Την σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Ά. 

 εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης για την έγκριση του αιτήματος και την τροποποίηση  

του παρακάτω συμφωνητικού μίσθωσης αιγιαλού  

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ m2 

Σ0146 28/3/2018 998497356 ΨΕΥΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 280,60 

με το νέο  

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ m2 

Σ0002/2019 18/3/2019 998497356 ΨΕΥΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 143,44 

Για την ταμειακή υπηρεσία θα πρέπει να γίνει λύση της σύμβασης στο σύστημα taxis και 

καταχώρηση του νέου.  

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

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/20409/18-4-2019, εισήγηση του Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την ΚΥΑ με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/12-05-2017, 

 Την αίτηση του μισθωτή απευθείας μίσθωσης αιγιαλού παραλίας. 

 Την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

 Την σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του συμφωνητικού απευθείας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας μεταξύ του 

Δήμου Ρόδου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΨΕΥΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χρήση 

λιγότερων τετραγωνικών μέτρων, ως εξής: 

 

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ m2 

Σ0146 28/3/2018 998497356 ΨΕΥΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 280,60 
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ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ m2 

Σ0002/2019 18/3/2019 998497356 ΨΕΥΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 143,44 

Επίσης για την ταμειακή υπηρεσία θα πρέπει να γίνει λύση της σύμβασης στο σύστημα taxis και 

καταχώρηση του νέου.  

 

 
ΘΕΜΑ 6

o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ. 177 / 2019 (ΑΔΑ: 61Η1Ω1Ρ-ΥΩΦ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/20540/18-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/20540/18-4-2019 εισήγηση 

του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου». 

  Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης του 

παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 166.172,40€. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή 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.: 2/20540/18-04-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής 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, ανοικτού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», ως 

κατωτέρω:  

Έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

3. Το Ν. 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.  

2019 

 0,00 
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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. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης 

της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

15. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

16. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 

17. 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. 

18. 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. 

19. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που 

αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 

καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

20. Την με α.α. 731  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με α./α. 

Α/732. 

21.  Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  19REQ004643690.  

22. Τη με αριθμό ……../2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ……………….) με την οποία 

εγκρίθηκαν:   

i) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

ii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης  

23.  Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:19REQ004807392. 

24.  Τις ανάγκες του Δήμου για την συντήρηση του πρασίνου  στην  ΔΕ  Ρόδου. 

25.  Την απόφαση Δημάρχου 447/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 

Τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «συντήρηση πρασίνου  στην  ΔΕ  

Ρόδου», προϋπολογισμού  €166.172,40  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

77341000-2 

77310000-6 

77312000-0 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 
35-6262.0010 134.010,00 32.162,40 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της 

υπηρεσίας. 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. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

2. Τεχνικές προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

3. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

3. Σχέδιο Σύμβασης           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

4. ΤΕΥΔ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

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

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

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 

ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 

αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο Τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/


33  

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. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ρόδου, www.rhodes.gr 

2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Τοπικό Τύπο  

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus .gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr στη διαδρομή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5, τηλ: 22410-77728 fax: 2241039780, 

Email:nafantenos@gmail.com.  

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημέρα /ημερομηνία / 2019 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημέρα /ημερομηνία / 2019 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    77341000-2, 77310000-6, 77312000-0 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α.  και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   

αντιστοιχεί σε ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ €166.172,40   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/12/2019 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

http://www.promitheus/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,07%
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.
2
.(επιβαρύνεται 

με χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 

ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 

αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

                                                 
1 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους 

μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι 

οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 

4013/11). 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο Τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.)  συντάσσονται στην 

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

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

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

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

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.». 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΄Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ 

επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών 

(τμήμα ή υποτμήμα)  η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα 

προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα.  Θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα ή 

υποτμήματα που αφορά η εγγυητική  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
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οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 

τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται στο παράρτημα ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε 

ποσοστό 2% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων ή υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 2% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα, τα οποία θα αναφέρονται 

στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα 

αναφέρει αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα  για τα οποία δίδεται προσφορά (στην παρούσα δεν 

προβλέπεται). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης έπ’ 

αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 2.2.2.4 Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη 

ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής 

προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 

αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 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 συνέργια 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 (ΣΕ 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 (ΣΕ 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. 
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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. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. 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
  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρω 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

                                                 
3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν 

από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη παρούσα,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται 

από τη νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις 

(3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  

επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  
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Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
4
 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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, μία σύμβαση κλαδέματος υψηλών δένδρων με αναρρίχηση, και μια σύμβαση συντήρησης 

πρασίνου (βοτανίσματα, κόψιμο χόρτων). 

2. Να διαθέτει τον παρακάτω απαιτούμενο εξοπλισμό: 

α. Καλαθοφόρο όχημα (ιδιωτικό ή μισθωμένο) 

β. 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 . 

γ. Ανοιχτό φορτηγό γερανοφόρο (ιδιωτικό ή μισθωμένο) για τη μεταφορά των χονδρών ξύλων. 

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

θρύμματα ξύλου από τον τεμαχισμό των κλαδιών. 

ε. Αλυσοπρίονα τουλάχιστον τρία τον αριθμό. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

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. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 

στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

                                                 
4 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί ενημέρωση υπεύθυνης Δήλωσης, 

με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 

εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον 

οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει 

από την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 και 2.2.3.4 ένορκη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις παραγράφους λόγοι 

αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από ττην υποβολή τους. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται 

από τη νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις 

(3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  

επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  
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 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
5
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις κατά την διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών ως εξής: α) να έχει εκτελέσει 

μία σύμβαση κλαδέματος υψηλών δένδρων, β) μία σύμβαση κλαδέματος υψηλών δένδρων με 

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

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

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. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
 
που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 

VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

                                                 
5 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (τεχνικές 

προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της υπηρεσίας. Δεν 

επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Χρόνος ισχύος προσφορών: έως 31/12/2019.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/16. 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. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετίκο πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή 

αρχείου doc, στη διαδικτυάκη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI) 

β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV 

της παρούσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

γ) Βεβαίωση του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου κατά την υποβολή της 

προσφοράς που να  δηλώνεται ότι επισκέφτηκαν από κοινού με υπάλληλο της υπηρεσίας τους χώρους 

εργασίας και έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών πριν την υποβολή προσφοράς. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος ΙΙ. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 

με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

.
επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.rhodes.gr 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr. 

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και η κατακύρωση θα γίνει στη 

χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο της υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προκήρυξης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στο 

ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη υποβολής προσφοράς 

για ένα ή περισσότερα υλικά για ένα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος I 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι και την 

υπογραφή της σύμβασης και κατ΄ επέκταση μέχρι και το τέλος αυτής (31/12/2019). Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

http://www.rhodes.gr/
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οικονομικών προσφορών) 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

i) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

ii) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία  και ώρα που θα ορίσει  η Επιτροπή Διαγωνισμού 

iii) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει  η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος  προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια μπορεί να 

γίνονται και ενιαία. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ή και αυθημερόν αν είναι εφικτό από τα 

στοιχεία των φακέλων. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από 

την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω 

διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

ενιαίο πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
6
.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα ημερών (10) ημερών 
7
 

από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

                                                 
6 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 

7 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 

103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων 

αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την 

ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%
 
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 

ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Ενστάσεις   

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής
8
 η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 

τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης
9
. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
10

 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
11

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
12

. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ
13

. 

                                                 
8  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

9  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

10 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

11   Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

12  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

13  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
14

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην 

περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύονται 

τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που 

παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

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

                                                 
14 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η διάρκεια ορίζεται  μέχρι 31/12/2019. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 

κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 

στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 

είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5.     Τροποποίηση 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
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α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

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 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 

ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6 της παρούσας 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
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υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δ.Σ.) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 

ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 

αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 

καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 

στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 

επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 

της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης
15

  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει την 31/12/2019. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
16

. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 

να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος
17

  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
18

 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα....της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 

διενεργείται έλεγχος των παραδοτέων, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

                                                 
15 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 

16 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

17 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

18 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 

την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων
19

.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
20

  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και των 

παραδοτέων υλικών  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

Εργασίες ανάπλασης παρτεριών στην είσοδο της πόλης (Κάτω πέτρες – Κρητικά)  και στο 

Ενυδρείο. Θα γίνουν επιχωματώσεις, τοποθέτηση νέου χώματος, εγκατάσταση δικτύων άρδευσης με 

                                                 
19 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 

20 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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σταλλακτήρες και αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, φυτεύσεις φυτών, εγκατάσταση έτοιμου 

χλοοτάπητα, τοποθέτηση διακοσμητικών βράχων και γλυπτικών κατασκευών. 

Ανανέωση της κόμης  δένδρων που βρίσκονται στη ΔΕ Ρόδου, καθώς και την αποκομιδή των 

προϊόντων κλάδευσης. Τα δένδρα βρίσκονται σε πολυσύχναστα σημεία και είναι άκρως επικίνδυνα 

αφού έχουν να κλαδευτούν πολλά χρόνια, ενώ ήδη έχουν σημειωθεί πτώσεις μεγάλων κλάδων. Είναι 

επείγον και αναγκαίο να κλαδευτούν για την ασφάλεια των διερχομένων.  

Λόγω του μεγάλου τους ύψους, το κλάδεμά τους δεν μπορεί να γίνει με μέσα του Δήμου, καθώς ο 

Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μηχανήματα. Το ύψος εργασίας των καλαθοφόρων του 

Δήμου δεν επαρκεί και επίσης χρειάζεται γερανός για την απομάκρυνση των κομμένων κλάδων (κάτω 

από τα δένδρα βρίσκονται καταστήματα, πέργκολες, τέντες, κλπ), τον οποίο ο Δήμος δεν διαθέτει. 

Επίσης το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες κλαδεμάτων. Διαθέτουμε 5 

κλαδευτές ψηλών δένδρων για το κλάδεμα των περίπου 7.000 δένδρων που χρειάζονται τακτικά 

κλαδέματα, πολλά από αυτά και δυο φορές τον χρόνο. 

Εκτός των παραπάνω, σε κάποια δένδρα είναι αδύνατη η προσέγγιση μηχανήματος και το κλάδεμά 

τους μπορεί να γίνει μόνο με αναρρίχηση, από ειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, που ο 

Δήμος δεν διαθέτει. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται να γίνει ανάθεση της εργασίας αυτής σε ιδιώτη εργολάβο με 

διαγωνισμό. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΤ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βοτάνισμα  παρτεριών στρ. ΑΤ1 120,00 250,00 30.000,00 

2 Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. ΑΤ2 0,50 200,00 100,00 

3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

m ΑΤ3 0,20 20.000,00 4.000,00 

4 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων,  ύψους 8-12 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κλπ. 

τεμ. ΑΤ4 175,00 130,00 22.750,00 

5 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους 16-20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ5 450,00 10,00 4.500,00 

6 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους > 20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ6 650,00 13,00 8.450,00 

7 Ανανέωση κόμης  μεγάλων 

δένδρων,  ύψους >20  μέτρων  με 

αναρρίχηση 

τεμ. ΑΤ7 1.100,00 13,00 14.300,00 

8 Μεταφορά και τοποθέτηση 

διακοσμητικών βράχων  από θέσεις 

που θα υποδειχτούν από την 

υπηρεσία, με χρήση περιστρεφόμενη 

τσάπας και γερανού και 

διαμόρφωση του παρακείμενου 

εδάφους 

τεμ. ΑΤ8 2.000,00 1,00 2.000,00 

9 Εδαφοκάλυψη με πλαστικό φύλλο, 

μη υφαντό γεωυφασμα και 

επιλεγμένη άμμο θαλάσσης σε 

πάχος 15 εκατοστών 

m
2
 ΑΤ9 15,00 180,00 2.700,00 

10 Κλάδεμα και μεταφύτευση 

διακοσμητικών θάμνων 

τεμ. ΑΤ10 50,00 3,00 150,00 

11 Φύτευση διακοσμητικών πολυετών 

και αγρωστωδών 

τεμ. ΑΤ11 17,00 50,00 850,00 
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12 Εκσκαφή και απομάκρυνση 

επιφανειακού εδάφους σε βάθος 20 

εκ και επαναπλήρωση με κηπαίο 

χώμα και διαμόρφωση σε ανάγλυφο 

σύμφωνα με το σχέδιο και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, με 

μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 

m
3
 ΑΤ12 13,70 800,00 10.960,00 

13 Απομάκρυνση υφιστάμενης 

καλλιτεχνικής κατασκευής και 

καθαίρεση βάσης από σκυρόδεμα 

τεμ ΑΤ13 800,00 1,00 800,00 

14 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, 

ΡΝ 10 atm, πλαστικές 

τεμ. ΑΤ14 32,00 17,00 544,00 

15 Προγραμματιστές άρδευσης, 

μπαταρίας, τύπου φρεατίου 2 

ηλεκτροβανών 

τεμ. ΑΤ15 130,00 1,00 130,00 

16 Προγραμματιστές άρδευσης, 

μπαταρίας, τύπου φρεατίου 4 

ηλεκτροβανών 

τεμ. ΑΤ16 170,00 4,00 680,00 

17 Πηνία ηλεκτροβανών 12V τεμ. ΑΤ17 35,00 17,00 595,00 

18 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 

14 m 

τεμ. ΑΤ18 30,00 70,00 2.100,00 

19 Χειρωνακτική εκσκαφή και 

επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 

αρδευτικού δικτύου σε βάθος 20 - 

40 εκ. 

m ΑΤ19 1,00 500,00 500,00 

20 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ40 m ΑΤ20 0,85 500,00 425,00 

21 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ20  m ΑΤ21 0,35 160,00 56,00 

22 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 

επισκέψιμος 

τεμ. ΑΤ22 0,22 500,00 110,00 

23 Προκατασκευασμένος χλοοτάπητας 

ποικιλία Δίας 

στρ. ΑΤ23 8.700,00 2,30 20.010,00 

24 Συντήρηση εμπλουτισμός βοτανικού 

κήπου Ενυδρείου 

τεμ. ΑΤ24 6.500,00 1,00 6.500,00 

25 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων 

(αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 

3,0 m 

τεμ. ΑΤ25 8,00 100,00 800,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 134.010,00 

ΦΠΑ 24% 32.162,40 

ΣΥΝΟΛΟ 166.172,40 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 134.010,00€ 

(χωρίς ΦΠΑ 24%).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 

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 
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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, μία σύμβαση κλαδέματος υψηλών δένδρων με αναρρίχηση, και μια σύμβαση συντήρησης 

πρασίνου (βοτανίσματα, κόψιμο χόρτων). 

2. Να διαθέτει τον παρακάτω απαιτούμενο εξοπλισμό 

α. Καλαθοφόρο όχημα (ιδιωτικό ή μισθωμένο) 

β. 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 . 

γ. Ανοιχτό φορτηγό γερανοφόρο (ιδιωτικό ή μισθωμένο) για τη μεταφορά των χονδρών ξύλων. 

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

θρύμματα ξύλου από τον τεμαχισμό των κλαδιών. 

ε. 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 (στρ.): 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. 
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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 (τεμ.): 0,50 ευρώ  

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 (m): 0,20 ευρώ  

ΑΤ: Α4  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 12-16 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 

ΝΗΣΙΔΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ, Κ.Λ.Π. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε  νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών 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 απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 175,00 ευρώ 

ΑΤ: Α5  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 16-20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 

ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε  νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών 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 απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 450,00 ευρώ 

ΑΤ: Α6 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ>20 ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ, Κ.Λ.Π. 

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 απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 650,00 ευρώ 

ΑΤ: Α7 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 απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 1.100,00 ευρώ 

ΑΤ: Α8      ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 

Μεταφορά και τοποθέτηση διακοσμητικών βράχων  από θέσεις που θα υποδειχτούν από την 

υπηρεσία, με χρήση περιστρεφόμενη τσάπας και γερανού και χειρωνακτικά. Περιλαμβάνεται η 

προσεκτική τοποθέτηση σε σημεία που θα υποδειχθούν  και η διαμόρφωση του παρακείμενου 

εδάφους. 

Τιμή κατ΄αποκοπή  (τεμ.): 2.000,00 ευρώ 
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ΑΤ: Α9   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

Εδαφοκάλυψη με πλαστικό φύλλο, μη υφαντό γεωύφασμα και επιλεγμένη άμμο θαλάσσης σε πάχος 

15 εκατοστών Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του εδάφους, τσουγκράνισμα, απομάκρυνση μεγάλων 

λίθων κλπ., και η διάστρωση των υλικών χειρωνακτικά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
): 15,00 ευρώ 

ΑΤ: Α10   ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΑΜΝΩΝ 

Κλάδεμα και μεταφύτευση διακοσμητικών θάμνων.  Κλάδεμα καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, 

εκρίζωση με μπάλα χώματος και μεταφύτευση με τοποθέτηση εδαφοβελτιωτικών σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 50,00 ευρώ 

ΑΤ: Α11     ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΤΩΔΩΝ 

Φύτευση διακοσμητικών πολυετών και αγρωστωδών. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση 

εδαφοβελτιωτικών και φύτευση διακοσμητικών φυτών κατηγορίας Θ4 σε θέσεις που θα υποδειχτούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.): 17,00 ευρώ 

ΑΤ: Α12     ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Εκσκαφή και απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους σε βάθος 20εκ. και επαναπλήρωση με κηπαίο 

χώμα. Περιλαμβάνεται η εργασία απομάκρυνσης επιφανειακού εδάφους σε βάθος 20 εκατοστών,  

επαναπλήρωση με κηπαίο χώμα και διαμόρφωση σε ανάγλυφο σύμφωνα με το σχέδιο και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά.  Εφαρμογή ζιζιανιοκτόνου για 

καταστροφή υπολειμμάτων του υφιστάμενου χλοοτάπητα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η 

δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης 

της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m
3
): 13,70  ευρώ 

ΑΤ: Α13       ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Απομάκρυνση υφιστάμενης καλλιτεχνικής κατασκευής και καθαίρεση βάσης από σκυρόδεμα. 

Προσεκτική απομάκρυνση υφιστάμενης καλλιτεχνικής μεταλλικής κατασκευής και μεταφορά σε 

σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Καθαίρεση βάσης από σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση 

και μεταφορά των προϊόντων. 

Τιμή κατ΄αποκοπή  (τεμ.): 800,00 ευρώ 

ΑΤ: Α14     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 

πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm,  χωρίς μηχανισμό 

ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με 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. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.): 32,00 ευρώ 

ΑΤ: Α15    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ 

Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, 2 ηλεκτροβανών. Προγραμματιστές 

μπαταρίας τύπου φρεατίου, 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 20m 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 εξαρτήματά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, 

προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-

01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.): 130,00 ευρώ 
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ΑΤ: Α16   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ 

Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου 4 ηλεκτροβανών. Προγραμματιστές 

μπαταρίας τύπου φρεατίου, 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. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.): 170,00 ευρώ 

ΑΤ: Α17   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΗΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 

Πηνία ηλεκτροβανών 12V. Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του 

από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση 

δοκιμών λειτουργίας.  

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.): 35,00 ευρώ 

ΑΤ: Α18    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ 

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 τεμάχιο  (τεμ.): 30,00 ευρώ 

ΑΤ: Α19    ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ    

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε 

χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) : 1,00  ευρώ 

ΑΤ: Α20     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ40 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ40 υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 

κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής 

ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια 

των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, 

η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  Δεν περιλαμβάνεται η 

δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) :   0,85 ευρώ 

ΑΤ: Α21   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ20 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ20 υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 

κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής 

ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια 

των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, 

η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  Δεν περιλαμβάνεται η 

δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) :   0,35 ευρώ 

ΑΤ: Α22   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΗΡΩΝ 

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  

λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
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τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) :  0,22 ευρώ 

ΑΤ: Α23   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα Ουγκάντας, ποικιλίας «Δίας». Το αντικείμενο 

εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 

1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε 

βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Εφαρμογή 

ζιζιανιοκτόνου για την καταστροφή υπολειμμάτων του υπάρχοντος χλοοτάπητα. 

2.  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 

3.  Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

επιφάνεια. 

4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 

5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε 

μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 

6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 

του χλοοτάπητα. 

8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω 

του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων 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 στρέμμα (στρ.) 8.700 ευρώ 

ΑΤ: Α24   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ 

Συντήρηση και εμπλουτισμός του βοτανικού κήπου του Ενυδρείου. Καθαρισμός χώρου και τακτικά 

επιλεκτικά βοτανίσματα : θα απομακρύνονται μόνο όσα είδη θεωρούνται ανεπιθύμητα, καθώς πολλά 

από τα θεωρούμενα ζιζάνια είναι είδη επιθυμητά στον βοτανικό κήπο. Κλαδέματα των φυτών. 

Εντοπισμός, συλλογή σπόρων και μοσχευμάτων καθώς και μεταφυτεύσεις αυτοφυών φυτών από όλες 

τις παραλίες του νησιού. Τοποθέτηση ενημερωτικών  πινακίδων που θα διατεθούν από την υπηρεσία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 6.500 ευρώ 

ΑΤ: Α25   ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΞΕΝΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, ρίκινο κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 

εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 8  ευρώ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΤ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βοτάνισμα  παρτεριών στρ. ΑΤ1 250,00 
  

2 Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. ΑΤ2 200,00 
  

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 
m ΑΤ3 20.000,00 
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4 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων,  ύψους 8-12 μέτρων σε 

νησίδες , ερείσματα, κλπ. 

τεμ. ΑΤ4 130,00 
  

5 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους 16-20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ5 10,00 
  

6 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους > 20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ6 13,00 
  

7 
Ανανέωση κόμης  μεγάλων δένδρων,  

ύψους >20  μέτρων  με αναρρίχηση 
τεμ. ΑΤ7 13,00 

  

8 

Μεταφορά και τοποθέτηση 

διακοσμητικών βράχων  από θέσεις 

που θα υποδειχθουν από την υπηρεσία, 

με χρήση περιστρεφόμενη τσάπας και 

γερανού και διαμόρφωση του 

παρακείμενου εδάφους 

τεμ. ΑΤ8 1,00 
  

9 

Εδαφοκάλυψη με πλαστικό φύλλο, μη 

υφαντό γεωυφασμα και επιλεγμένη 

αμμο θαλάσσης σε πάχος 15 

εκατοστών 

m
2
 ΑΤ9 180,00 

  

10 
Κλάδεμα και μεταφύτευση 

διακοσμητικών θάμνων 
τεμ. ΑΤ10 3,00 

  

11 
Φύτευση διακοσμητικών πολυετών και 

αγρωστωδών 
τεμ. ΑΤ11 50,00 

  

12 

Εκσκαφή και απομάκρυνση 

επιφανειακού εδάφους σε βάθος 20 εκ 

και επαναπλήρωση με κηπαίο χώμα 

και διαμόρφωση σε ανάγλυφο 

σύμφωνα με το σχέδιο και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, με μηχανικά 

μέσα και χειρωνακτικά 

m
3
 ΑΤ12 800,00 

  

13 

Απομάκρυνση υφιστάμενης 

καλλιτεχνικής κατασκευής και 

καθαίρεση βάσης από σκυρόδεμα 

τεμ ΑΤ13 1,00 
  

14 
Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 

10 atm, πλαστικές 
τεμ. ΑΤ14 17,00 

  

15 

Προγραμματιστές άρδευσης, 

μπαταρίας, τύπου φρεατίου 2 

ηλεκτροβανών 

τεμ. ΑΤ15 1,00 
  

16 

Προγραμματιστές άρδευσης, 

μπαταρίας, τύπου φρεατίου 4 

ηλεκτροβανών 

τεμ. ΑΤ16 4,00 
  

17 Πηνία ηλεκτροβανών 12V τεμ. ΑΤ17 17,00 
  

18 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 

m 

τεμ. ΑΤ18 70,00 
  

19 

Χειρωνακτική εκσκαφή και 

επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 

αρδευτικού δικτύου σε βάθος 20 - 40 

εκ. 

m ΑΤ19 500,00 
  

20 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ40 m ΑΤ20 500,00 
  

21 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ20 m ΑΤ21 160,00 
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22 
Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 

επισκέψιμος 
τεμ. ΑΤ22 500,00 

  

23 
Προκατασκευασμένος χλοοτάπητας 

ποικιλία Δίας 
στρ. ΑΤ23 2,30 

  

24 
Συντήρηση εμπλουτισμός βοτανικού 

κήπου Ενυδρείου 
τεμ. ΑΤ24 1,00 

  

25 

Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων 

(αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 

m 

τεμ. ΑΤ25 100,00 
  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                                                                            

 

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………… 

Κατάστημα:………………………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………... 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………... 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:..................….. ΕΥΡΩ:……...……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

…………………………………………………………………………….…€
1
 υπέρ: Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών: 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, για τη 

συμμετοχή του/της στον ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. 

Ρόδου » συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., 

σύμφωνα με την αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας 

που έχει ως καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2019. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά 

και μόνο μέχρι την, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε 

νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα 

κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

1. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων 

η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή 

υποτμήματα τα οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική. 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………... 

Κατάστημα:……………………………………………………………………………………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………...… 

Προς τον Δήμο Ρόδου: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των 

ευρώ...................................................................... €, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την 

προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  ή μηχανημάτων έργου ή και τα δύο που αφορά στο 

διαγωνισμό με αντικείμενο: «συντήρηση πρασίνου Δ.Ε. Ρόδου », συνολικού προϋπολογισμού 

προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς 

ποσού ………….€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας με λήξη 

30/12/2019. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/2019) 

Δημόσια Σύμβαση συντήρησης πρασίνου στη Δ.Ε Ρόδου. 

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  
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2. ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την 

επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... 

& Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/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 ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε Ρόδου» (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. Ρόδου σύμφωνα με 

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

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΑΤ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βοτάνισμα  παρτεριών στρ. ΑΤ1 250,00   

2 Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. ΑΤ2 200,00   

3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

m ΑΤ3 20.000,00   

4 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων,  ύψους 8-12 μέτρων σε 

νησίδες , ερείσματα, κλπ. 

τεμ. ΑΤ4 130,00   

5 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους 16-20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ5 10,00   

6 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων, ύψους > 20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ6 13,00   

7 Ανανέωση κόμης  μεγάλων 

δένδρων,  ύψους >20  μέτρων  με 

αναρρίχηση 

τεμ. ΑΤ7 13,00   

8 Μεταφορά και τοποθέτηση 

διακοσμητικών βράχων  από θέσεις 

που θα υποδειχθουν από την 

υπηρεσία, με χρήση περιστρεφόμενη 

τσάπας και γερανού και 

διαμόρφωση του παρακείμενου 

εδάφους 

τεμ. ΑΤ8 1,00   

9 Εδαφοκάλυψη με πλαστικό φύλλο, 

μη υφαντό γεωυφασμα και 

επιλεγμένη αμμο θαλάσσης σε 

πάχος 15 εκατοστών 

m
2
 ΑΤ9 180,00   

10 Κλάδεμα και μεταφύτευση 

διακοσμητικών θάμνων 

τεμ. ΑΤ10 3,00   

11 Φύτευση διακοσμητικών πολυετών 

και αγρωστωδών 

τεμ. ΑΤ11 50,00   
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12 Εκσκαφή και απομάκρυνση 

επιφανειακού εδάφους σε βάθος 20 

εκ και επαναπλήρωση με κηπαίο 

χώμα και διαμόρφωση σε ανάγλυφο 

σύμφωνα με το σχέδιο και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, με 

μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 

m
3
 ΑΤ12 800,00   

13 Απομάκρυνση υφιστάμενης 

καλλιτεχνικής κατασκευής και 

καθαίρεση βάσης από σκυρόδεμα 

τεμ ΑΤ13 1,00   

14 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, 

ΡΝ 10 atm, πλαστικές 

τεμ. ΑΤ14 17,00   

15 Προγραμματιστές άρδευσης, 

μπαταρίας, τύπου φρεατίου 2 

ηλεκτροβανών 

τεμ. ΑΤ15 1,00   

16 Προγραμματιστές άρδευσης, 

μπαταρίας, τύπου φρεατίου 4 

ηλεκτροβανών 

τεμ. ΑΤ16 4,00   

17 Πηνία ηλεκτροβανών 12V τεμ. ΑΤ17 17,00   

18 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 

14 m 

τεμ. ΑΤ18 70,00   

19 Χειρωνακτική εκσκαφή και 

επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 

αρδευτικού δικτύου σε βάθος 20 - 

40 εκ. 

m ΑΤ19 500,00   

20 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ40 m ΑΤ20 500,00   

21 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ20  m ΑΤ21 160,00   

22 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 

επισκέψιμος 

τεμ. ΑΤ22 500,00   

23 Προκατασκευασμένος χλοοτάπητας 

ποικιλία Δίας 

στρ. ΑΤ23 2,30   

24 Συντήρηση εμπλουτισμός βοτανικού 

κήπου Ενυδρείου 

τεμ. ΑΤ24 1,00   

25 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων 

(αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 

3,0 m 

τεμ. ΑΤ25 100,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η αναφερόμενη υπηρεσία θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Ρόδου. 

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). 
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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 0,07%, 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 0,07% 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. 35-6262.0010 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, 

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. 
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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, 

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. 
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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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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] 

- 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): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 
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Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

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): 

[……][……][……][……] 
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
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Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
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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 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 
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- 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

 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

[] Ναι [] Όχι 
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- 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: 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(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 

 

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

 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

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) 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
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 ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

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 7
o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ. 178  / 2019 (ΑΔΑ: Ω6ΑΞΩ1Ρ-7ΦΣ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/20613/18-4-2019) 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/20613/18-04-2019, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό (18/04/2019) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη κατασκευής του έργου 

ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ»  

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

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

της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ» στην 

εργοληπτικής επιχείρησης «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 47.400,02 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και μέση έκπτωση 21,00%. 

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

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού κ.Μεταξωτού Νικολάου) 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη, 18 του 

μηνός Απριλίου του έτους 2019, (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/3777/23-01-2019, ΑΔΑM: 

18PROC004364236 2019-01-23, Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1)Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος 

2)Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος που αναπλήρωσε το τακτικός μέλος της επιτροπής Κο  

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος απουσίαζε λόγω κανονικής αδείας και 

την 1
η
 αναπληρωματική Βασιλική Θεοχαρίδου Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΠΕ που απουσίαζε λόγω 

φόρτου εργασίας,  



83  

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

«Εργασίες υποθεμελείωσης για την αντιμετώπιση καθιζήσεων Δημοτικού Σχολείου Αρχίπολης», 

προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 714/2018 απόφαση 

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

αριθμό 716/27-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), 

σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης.  

Με την υπ΄ αριθμό 71/2019 (ΑΔΑ: 678ΛΩ1Ρ-7ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «Εργασίες υποθεμελείωσης για την αντιμετώπιση καθιζήσεων 

Δημοτικού Σχολείου Αρχίπολης» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική 

επιχείρηση «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/13404/14-03-2019 έγγραφο της 

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

έως 23.10 της Διακήρυξης ο οποίος με το αρ. Πρωτ. 16/13887/27-3-2019 έγγραφό του υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α/α Είδος Δικαιολογητικού 
Άρθρο 

Διακήρυξης 

1.  
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Σάββα Μακρή 

(Έκδοση μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών) 

23.3α 

 
2.  

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Φραγκιού Βόζου 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

3.  
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Φιλίππου Μακρή 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

4.  
Φορολογική Ενημερότητα της εταιρίας 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.3β 

 

5.  
Επικαιροποιημένη Φορολογική Ενημερότητα της εταιρίας 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

6.  
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ της εταιρίας ως νομικό πρόσωπο 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

7.  
Βεβαίωση ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) για μισθωτούς μηχανικούς 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

8.  

Επικαιροποιημένη Βεβαίωση ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) για μισθωτούς 

μηχανικούς 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

9.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του έργου: «Αποκατάσταση – διαμόρφωση 

κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας» 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

10.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων 

οδού Ιπποτών (Α’ φάση πεζοδρομίου)» 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

11.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του έργου: «Αντικατάσταση τροποποίηση –

επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Πεταλουδών » 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

12.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 

Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου » 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

13.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ των στελεχών της εταιρίας 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

14.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του κ. Δημητρίου Κωστίνη 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

15.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του κ. Φραγκιού Μακρή 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού 
Άρθρο 

Διακήρυξης 

16.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του κ. Φιλίππου Μακρή 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

17.  
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του κ. Σάββα Μακρή 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

18.  
Επικαιροποιημένη Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του κ. Σάββα Μακρή 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

19.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου περί μη πτώχευσης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού κλπ της εταιρίας 23.3γ 

 
20.  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ρόδου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της  εταιρίας 

21. Α 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του κ. Δημητρίου Κωστίνη σχετικό με την επαγγελματική 

του διαγωγή 

(Σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού) 

23.3.δ 

 22.  

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του κ. Φραγκιού Βόζου σχετικό με την επαγγελματική του 

διαγωγή 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.  
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν  οι λόγοι αποκλεισμού των λοιπών 

περιπτώσεων της παρ.Α9 του άρθρου 22 

24.  
Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρίας 

(Σε ισχύ κατά την προσκόμιση του δικαιολογητικού) 

23.4,23.5, 23.6 

 

25.  
Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων 

συνοδευόμενη από πίνακα των υπό εκτέλεση έργων 

26.  
Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργου: «Αποκατάσταση – διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας» 

27.  
Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργου: «Αποκατάσταση οδοστωμάτων οδού Ιπποτών 

(Α’ φάση πεζοδρομίου)» 

28.  
Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργου: «Αντικατάσταση τροποποίηση –επέκταση 

δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Πεταλουδών » 

29.  
Βεβαίωση ανεκτέλεστου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας 

Καρπάθου » 

30.  Καταστατικό σύστασης της εταιρίας 

23.8 

31.  Τροποποίηση καταστατικού (2007) 

32.  Τροποποίηση καταστατικού(2011) 

33.  Τροποποίηση καταστατικού(2013) 

34.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού αλλά και κατά την 

υποβολή τους. Επιπλέον προέβη δειγματοληπτικά σε έλεγχο εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών 

(Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Ποινικό Μητρώο).   

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

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

παραπάνω δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και 

εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης: «Σάββας 

Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 47.400,02 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

και μέση έκπτωση 21,00%. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/20613/18-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Το Ν.4412/2016 

 Την με αρ. 716/2018  (Α.Δ.Α.: Ω809Ω1Ρ-ΟΩΥ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αρ. 71/2019  (Α.Δ.Α.: 678ΛΩ1Ρ-7ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1ο 

πρακτικού του διαγωνισμού, 

 Την με αρ.166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ)   απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ»,                                                                                                                                                                                                   

Β) Κατακυρώνει τη Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ», στην εργοληπτική επιχείρηση «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 

21,00% και ποσό προσφοράς 47.400,02€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

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

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 8
o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ. 179  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5ΤΩ1Ρ-ΒΩΒ) 

Έγκριση ή μη για την άσκηση  ενδίκων μέσων κατά ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ- Γ.ΔΟΥΛΟΣ 

Ο.Ε.και ορισμός δικαστικού επιμελητή. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/20878/19-4-2019) 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. 

πρωτ.: 2/20878/19-4-2019 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων μέσων κατά ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ – Γ. ΔΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

Σχετ.: Υπαριθμ. πρωτ. 2/20065/16-04-2019 έγγραφο Ταμείου και τα συνημμένα του.  

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο το Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Ο.Υ. μας γνωστοποιεί τις 

ανερχόμενες στο συνολικό ποσόν των  378.195,74 € οφειλές της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ – Γ. ΔΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 099887178, στις οποίες περιλαμβάνονται μισθώματα 

του διαστήματος Φεβρουάριου 2011 έως και Απρίλιου 2019 της μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου 

επονομαζόμενου «ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ» της Τ.Κ. Κρεμαστής και ζητά τις ενέργειές μας για την απόδοση 

του μισθίου και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

(0019820/3735/30-11-2010 Εγγυητική Επιστολή Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου 211,50 €). 

Επειδή κατά την άποψή μας απαιτείται είτε η άσκηση καταγγελίας της σύμβασης με το άρθρο 597 ΑΚ 

με αγωγή απόδοσης του μισθίου, είτε η όχληση και ακολούθως έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, 

και παράλληλα η εξώδικη δήλωση κατάπτωσης της εγγυητικής, για τις ενέργειές μας αυτές όμως 

χρειάζεται απόφασή σας, παρακαλούμε για την απαραίτητη για την νομιμοποίησή μας λήψη σχετικής 

απόφασης, με την οποία να αποφασίζεται η άσκηση των παραπάνω ενδίκων ενεργειών, αναγράφοντας 

ότι ελήφθη υπόψιν η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 

3852/2010) και συγχρόνως επειδή πρέπει να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή το δικόγραφο, θα 

πρέπει να ορίσετε τον δικαστικό επιμελητή  στο Εφετείο Δωδ/σου Μιχάλη Καρακόπουλο για την 

επίδοση και παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας και για αυτό.  

2019 

 0,00 

 



86  

Για την διεκδίκηση των οφειλομένων μισθωμάτων θεωρούμε συντομότερη την διαδικασία επιβολής 

κατάσχεσης από την Ο.Υ.  εις χείρας τραπεζικών ιδρυμάτων ως τρίτων. 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Μανώλη) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: .2/20878/19-4-2019 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου Στάγκα 

Εμμανουήλ, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, παρ. 1, εδάφιο (ιγ) και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει να ασκηθεί από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Στάγκα Εμμανουήλ καταγγελία της 

σύμβασης με το άρθρο 597 ΑΚ με αγωγή απόδοσης του μισθίου, και εξώδικη δήλωση κατάπτωσης 

της εγγυητικής κατά της μισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ- 

Γ.ΔΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» του δημοτικού ακινήτου επονομαζόμενου «ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ» της Τ.Κ. Κρεμαστής 

Β)  Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου κ. Σίμο Καρακόπουλο την επίδοση 

του δικογράφου προς την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ- Γ.ΔΟΥΛΟΣ Ο.Ε.». 

 

 

ΘΕΜΑ 9
o
  εκτός ημερήσιας διάταξης                     Aπόφ. Αρ. 180  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΝΖ1Ω1Ρ-8ΒΜ) 

Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 

την εργασία παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και 

διοικητικών υπηρεσιών  του δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2020» 

(εισήγηση Δ/νσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με αριθμ.πρωτ. 2/20834/19-4-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής & νέων 

Τεχνολογιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/20834/19-4-2019 η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα:  Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας και τη διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση 

εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών 

Με βάση τα έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου 2/20615 & 2/20751 που υπέβαλλε η εταιρεία 

ΕΓΚΡΙΤΟΣ εισηγούμαστε την Έγκριση Δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για 

”Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” για την 

εργασία Παροχής Υπηρεσιών  “Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών” του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2020. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

2. Του Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006).  

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».(ΦΕΚ 87Α/07-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 72 παρ.1δ σύμφωνα με το 

οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού  

4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια».  

5. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις.  
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6. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» .  

7. Τη θεωρημένη μελέτη ”Συντήρηση Ολοκληρωμένου Οικονομικού, Διαχειριστικού Λογισμικού 

Συστήματος της εταιρίας Συνεργασία – Egritosgroup A.E. για ένα ημερολογιακό έτος” που 

αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.  

8. Την ανάγκη εναρμόνισης των λογισμικών εργαλείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 

υποβοήθηση υποστήριξη των χρηστών-υπαλλήλων των υπηρεσιών που τα χρησιμοποιούν. Όπως 

ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές 

εγκυκλίους.  

9. Τη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 71/2014)», όπου 

αναφέρεται «Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού: Η εταιρεία ως 

δημιουργός των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχει διατηρήσει την κυριότητα του πηγαίου κώδικά 

τους καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά, με συνέπεια να καθίσταται η 

μοναδική που μπορεί νόμιμα να παρέχει, η ίδια ή μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, 

όπως εν προκειμένω, της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας, υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα ο οικείος φορέας χρησιμοποιεί τα δημιουργηθέντα από 

αυτήν προγράμματα, αποκλειόμενης ρητά της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή 

των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους. (Ελεγ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 71/2014)».  

και παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή: 

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αφορά την 

ετήσια συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις του 

Δήμου Ρόδου και αναφέρεται στην παροχή και χρήση των βελτιωμένων εκδόσεων λογισμικού 

(releases) και στις εργασίες προληπτικής, επανορθωτικής συντήρησης και υποστήριξης για τις 

ακόλουθες εφαρμογές της εταιρίας  Συνεργασία – Egritosgroup A.E. συνολικού προϋπολογισμού 

148.800€ με ΦΠΑ 24 %,με cpv 72267000-4 ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΑΔΕΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 Οικονομική & Λογιστική 167 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2 Τροχαίο Υλικό – Εφαρμογή 20 ΔΙΕΥΘ. ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

3 Τροχαίο Υλικό – Οικονομική 20 ΔΙΕΥΘ. ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

4 Μισθοδοσία 6 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

5 Τ.Α.Π. 21 ΕΣΟΔΑ 

6 Κλήσεις Κ.Ο.Κ. 21 ΕΣΟΔΑ 

7 Φόρος Παρεπιδημούντων 21 ΕΣΟΔΑ 

8 Διαχείριση Ακινήτων 22 ΕΣΟΔΑ / ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

9 Άδειες Καταστημάτων 22 ΕΣΟΔΑ 

10 
Λοιπά τέλη (ΧΥΤΑ, Τέλη επι των 

Ακαθαρίστων) 
22 ΕΣΟΔΑ 

11 Πρωτόκολλο 55 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

12 Διαχείριση Προσωπικού 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

13 Διαχείριση Κοιμητηρίων 5 ΕΣΟΔΑ 

14 Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας 5 ΕΣΟΔΑ / ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

15 

Εφαρμογές Web (Αιτήματα 

πολιτών, Διαχείριση εγγράφων, 

metrics, website plugins) 

12 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Β) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης την «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, δηλαδή η 

δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφόσον οι υπηρεσίες μπορούν να 

παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα όταν υπάρχει προστασία 

αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας.(παρ 2 γγ του άρθρου 32 Ν 4412/2016). 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές του Δ/ντή της Δ/νσης Πληροφορικής & νέων Τεχνολογιών κ. Μανίκαρου 

Νικολάου και του Εντεταλμένου Συμβούλου Πληροφορικής κ. Σταυρή Μιχαήλ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/20834/19-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής & νέων 

Τεχνολογιών Δήμου Ρόδου, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2016, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών  του δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2020» την 

«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, δηλαδή η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να 

αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση εφόσον οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα όταν υπάρχει προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.(παρ 2 γγ του άρθρου 32 Ν 

4412/2016). 

 

 
ΘΕΜΑ 10

o
  εκτός ημερήσιας διάταξης             Aπόφ. Αρ. 181  / 2019 (ΑΔΑ: Ω3ΜΤΩ1Ρ-ΨΛΥ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.   

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

Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/21012/19-4-2019) 

 

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

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/21012/19-4-2019 η 

οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2019. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 

πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της 

πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης 

πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

                                                          

 

2019 

 0,00 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0080 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της Κρεμαστής» 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.717,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού. (Το παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχει αποπληρωθεί με ιδίους 

πόρους με το Χ.Ε. 276/2016). 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «LIFE-IP AdaptInGR (Boosting the implementation of adaptation policy 

across Greece)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, κατά 38.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 

στους Κ.Α. 00-6431.0009, 00-6495.0029, 70-7135.0009, 70-7413.0009 

 

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 800.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α  70-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά 

μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  00-6431.0009  και τίτλο «Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και 

προβολής του έργου lLIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α  00-6495.0029  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

3. Κ.Α 10-6699.0003 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εκλογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Ληξιαρχείου & 

Μητρώων. 

4. Κ.Α 70-6632.0002 και τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

4.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς 

Τομέα. 

5. Κ.Α 70-6699.0006 και τίτλο «Προμήθεια ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πρωτογενούς Τομέα. 

6. Κ.Α  70-6699.0007 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή περιττωμάτων ζώων 

(σκύλων) στον Δήμο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 14.334,40€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 

7. Κ.Α  70-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

8. Κ.Α  70-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το πρόγραμμα παρακολούθησης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 4.465,60€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 

9. Κ.Α  70-7413.0009 και τίτλο «Μελέτη παράκτιας μηχανικής ΒΔ ακτών Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 21.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» 

προϋπολογισμού δαπάνης 130.472,00€, κατά 53.114,73€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 
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2. Κ.Α 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για ρυμοτομούμενα από 

σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  131.244,23€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

67.197,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 64.046,50€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 

 

ΕΞΟΔΑ     200.324.978,85                

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          64.046,50 

 

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

Γεράσιμου και της  Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/21012/19-4-2019 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

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

 Το άρθρο 8 της παρ.4ΒΔ17/5-15/6/1959, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0080 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της Κρεμαστής» 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.717,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού. (Το παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχει αποπληρωθεί με ιδίους 

πόρους με το Χ.Ε. 276/2016). 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «LIFE-IP AdaptInGR (Boosting the implementation of adaptation policy 

across Greece)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, κατά 38.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 

στους Κ.Α. 00-6431.0009, 00-6495.0029, 70-7135.0009, 70-7413.0009 

 

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 800.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
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2. Κ.Α  70-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά 

μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  00-6431.0009  και τίτλο «Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και 

προβολής του έργου lLIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α  00-6495.0029  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

3. Κ.Α 10-6699.0003 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εκλογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Ληξιαρχείου & 

Μητρώων. 

4. Κ.Α 70-6632.0002 και τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 

4.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς 

Τομέα. 

5. Κ.Α 70-6699.0006 και τίτλο «Προμήθεια ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πρωτογενούς Τομέα. 

6. Κ.Α  70-6699.0007 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή περιττωμάτων ζώων 

(σκύλων) στον Δήμο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 14.334,40€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 

7. Κ.Α  70-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

8. Κ.Α  70-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το πρόγραμμα παρακολούθησης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 4.465,60€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 

9. Κ.Α  70-7413.0009 και τίτλο «Μελέτη παράκτιας μηχανικής ΒΔ ακτών Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 21.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» 

προϋπολογισμού δαπάνης 130.472,00€, κατά 53.114,73€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 

2. Κ.Α 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για ρυμοτομούμενα από 

σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  131.244,23€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 67.197,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 64.046,50€ 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 

 

ΕΞΟΔΑ     200.324.978,85                

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          64.046,50 
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     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

Μανωλάκης Αλέξανδρος   

Παρασκευάς Δημήτριος 

Σταυρής Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 
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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.  


