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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: 20 / 18-06-2019 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου   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. 2/30763/12-06-2019, 

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. Παρασκευά Δημήτριο, 3.Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5.Καραγιάννη Μαρία, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), 2. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος),  3. 

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

(δικ/νος),  

Η κα Καραγιάννη Μαρία αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 14
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης, 

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

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

και κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου,      

 

 

ΘΕΜΑ                                                                        Aπόφ. Αρ. 226 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) 

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  έξι (6) 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 πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 28-

6-2019 όπου θα εξεταστεί η προσφυγή της ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

(Εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.2/30633/12-6-2016) 
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Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί η προσφυγή θα εξεταστεί στις 26/6/2019 

2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού 

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

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/31625/18-6-2019) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί πρέπει να ξεκινήσει ο διαγωνισμός και να ολοκληρωθεί πριν τη 

λήξη της ασφάλισης  των αυτοκινήτων του δήμου μας  

3. Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/31608/18-6-2019) 

              Το θέμα πρέπει να συζητηθεί για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού λόγω της   

               τουριστικής περιόδου που διανύουμε.  

4.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση 

του Δήμου Ρόδου κατά της από 6-3-2019 αγωγής του Σάββα Σαή. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/31712/18-6-2019) 

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

5. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης της από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 

315/10-5-2019 κλήσης του Δήμου Ρόδου, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του 

Ιωάννη, με την οποία επαναφέρει για συζήτηση την από 17-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 

33/18-1-2018 ανακοπή του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/31713/18-6-2019) 

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

6. Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της 

Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. για την από 18-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 

115/18-3-2019 αίτηση της πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/31714/18-6-2019) 

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

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

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω έξι (6) κατεπειγόντων θεμάτων στην 20η  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:  
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1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 28-6-

2019 όπου θα εξεταστεί η προσφυγή της ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω 

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

3.Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2019. 

4.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του 

Δήμου Ρόδου κατά της από 6-3-2019 αγωγής του Σάββα Σαή. 

5.Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης της από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 

315/10-5-2019 κλήσης του Δήμου Ρόδου, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του 

Ιωάννη, με την οποία επαναφέρει για συζήτηση την από 17-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 

33/18-1-2018 ανακοπή του Δήμου Ρόδου. 

6. Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της 

Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. για την από 18-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 115/18-3-

2019 αίτηση της πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

 

 

ΘΕΜΑ 1
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 227 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΟΩ1Ρ-ΗΕΜ) 

Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού  μειοδοτικού 

διαγωνισμού για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2019». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.2/27955/30-05-2019) 

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

προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/27955/30-05-2019, μέσω της 

οποίας διαβιβάζονται οι όροι κατάρτισης και έγκρισης μελέτης του διαγωνισμού, ως παρακάτω: 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού έτους 2019 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 2019». 

(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. 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/27955/30-05-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

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

 Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 2019», ως κατωτέρω:                                                                                                                       
                                                                                                                          

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, κωδικού 70/6142.0004, 

προϋπολογισμού 35.805 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2019» 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ισχύει.  

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

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

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

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

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

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  19REQ004996024. 

17. To N.4488/2017, παρ.1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

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

νομοθεσίας. 

19. Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  19REQ005029375.  

                                                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



5 

 

Την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες 

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

προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, προϋπολογισμού 35.805 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 00/6142.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και με 

διακριτικό αριθμό cpv: 60130000-8 «υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών». 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών με βάση τον Πίνακα του 

Παραρτήματος Β΄. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα καλυφθεί μετέπειτα από 

ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……../…../2019 και 

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

και τηλέφωνο 22410-35445. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  

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

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……. 00/00/2019, και ώρα 14.00 

(ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 

εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

Δήμο Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

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

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

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

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες 

αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 

πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία 

ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή(ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

ηλεκτρονικής της δνσης. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από 

άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  

Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας 
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διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-35445, 

fax:22410-39780, Email: gantonatos19@gmail.com. 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός-Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ………/06/2019 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-

5, Ρόδος, 85100 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 

70/6142.0004 

cpv 60130000-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 35.805 ευρώ με φπα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/12/2019 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα(1) 

χρόνο μετά (προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06%
1
 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

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

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

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

                                                 
 

mailto:gantonatos19@gmail.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

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

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

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

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

παρούσης  

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

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου 

(Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 
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διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /06/ 2019 και ώρα 14:00 μ.μ., ή να την 

καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι την ……../06/2019 και ώρα 09.00 π.μ. στο τμήμα 

Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, τκ 85100. 

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

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

του (συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε το email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια 

διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η 

ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην 

τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του 

διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

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

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση συνυποβολής με την 

προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 

αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 

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

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

εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

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

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

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

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
2
. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

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

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
3
 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν 

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

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
4
,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

                                                 
2 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
3παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
4 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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

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

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

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

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

 

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

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς εξωτερικά:      

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

                                

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

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

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

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

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
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δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α' του Ν. 4412/16,  

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

του ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

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

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

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

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

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

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

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
5 6

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

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ) και συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

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

(ENOTHTA A), ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

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

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

9
από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί.        

                                                 
5 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
6 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

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

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

7 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

8(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
9Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, 
πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  
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Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

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

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης.  

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

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10

 

Εκτός από το ΤΕΥΔ, θα κατατεθεί από το συμμετέχοντα και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι 

συμφωνεί πλήρως με όλους τους όρους του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με 

τα όσα αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. Σε περίπτωση που τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

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

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

τους πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1,2,3) που βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), με την τιμή προσφοράς. Οι πίνακες που θα καταθέσουν πρέπει να έχουν τη 

μορφή των πινάκων που υπάρχουν στη διακήρυξη (ΠΙΝΑΚΑΣ 1,2,3). Επιπλέον, ο συμμετέχων 

στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλάβει και usb με την οικονομική του 

προσφορά σε πρόγραμμα του word προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά αναφέρεται ότι για την 

κατακύρωση της προμήθειας θα ληφθεί αποκλειστικά η έντυπη υπογεγραμμένη προσφορά. Η 

τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

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

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της 

Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

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

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

                                                                                                                                                         
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, 
οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 
τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 

καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

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

οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 
στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 
εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 

των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.  
10 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  

γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που 

προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

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

«ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα μέχρι τις 31/12/2019. 

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

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η οικονομική επιτροπή  

διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

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

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

ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς .  

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

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

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

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

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

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

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

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 
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των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

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

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

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

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

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

φορέα. 

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

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

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

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

(Οικονομική Επιτροπή)
11

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
12

, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
13

 όπως αυτά 

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

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

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

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου 3μήνου από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης ή υπεύθυνη δήλωση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

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

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
12 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
13 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

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

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

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

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά το έτος 2019. 

(5). Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμων για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας, μέσα στα τελευταία δύο(2) χρόνια από 

την ημερομηνία της διακήρυξης, ή αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.  

 (6). Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

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

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

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

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  
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Γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

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

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

Δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

Ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

(7) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
14

 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

                                                 
14 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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 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της μέχρι τις 31/12/2019. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 
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Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
15

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

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

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή, μορφής όπως αυτή καθορίζεται από 

τον ισχύον νόμο, που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι τις 

31/01/2020. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

                                                 
15 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

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

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
16

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

                                                 
16 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 



21 

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΕΛΕΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη υποστήριξη του συστήματος φύλαξης των Πυλών Εισόδου της 

Μεσαιωνικής Πόλης  κατά τη θερινή περίοδο, με ηλεκτρικά οχήματα. Η Μεσαιωνική Πόλη έχει προ 

πολλών ετών χαρακτηρισθεί με εγκεκριμένες αποφάσεις Δημοτικών Αρχών ως πεζόδρομος με 

εξαίρεση τους μονίμους κατοίκους και τα οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων από ώρες 06:00 έως 

09:00.  Το έργο έχει ως αντικείμενο: 

  Την υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών ομάδων κάτοικων και επισκεπτών  της 

Παλιάς  Πόλης με ηλεκτρικά οχήματα από την 01/07/2019 έως την 29/09/2019. Η υποστήριξη του 

συστήματος φύλαξης, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ήτοι ενενήντα μία  (91ημέρες) 

από και προς πύλες της ΜΠ σε δύο (2) βάρδιες από τις οποίες οι εξήντα τέσσερις  (64)  είναι 

εργάσιμες  και οι είκοσι επτά(27) αργίες. Το αντικείμενο της υπηρεσίας  είναι η διευκόλυνση 

μεταφοράς με ειδικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, των αποσκευών των  επισκεπτών οι οποίοι επιλέγουν 

να θα διαμείνουν  σε ξενοδοχεία και καταλύματα της  Μεσαιωνικής Πόλης, καθώς και όσων εξ αυτών 

επιθυμούν,  (αν απαιτείται βοήθεια μετακίνησης) κατά την άφιξη και αναχώρησή τους απ αυτά. 

Προκειμένου να αποτρέπεται στο μέγιστο δυνατόν η κίνηση και η όχληση των ΤΑΞΙ στην 

Μεσαιωνική Πόλη τα οποία μεταφέρουν τους επισκέπτες που επιλέγουν να διαμείνουν σ’ αυτήν, τα εν 

λόγω ηλεκτρικά οχήματα θα επιτελούν το έργο με την μικρότερη δυνατή όχληση και θα εξυπηρετούν 

επίσης (εάν βεβαίως ζητείται), υπερήλικες, εγκύους κυρίες, επισκέπτες και μονίμους κατοίκους της 

ΜΠ, καθώς και  άτομα με κινητικές δυσκολίες, κλπ, οι οποίες/οι μεταβαίνουν η στην κατοικία τους 

είτε επισκέπτονται σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και αδυνατούν ή δυσκολεύονται να βαδίσουν.  

Κάθε έτερη μη προβλεφθείσα περίπτωση, σε συνεννόηση με το Κέντρο Ελέγχου Πυλών της ΜΠ θα 

αξιολογείται και θα εξυπηρετείται το συγκεκριμένο αίτημα.  

Για την υλοποίηση των ως άνω, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει δύο (2) ηλεκτροκίνητα 

οχήματα μεταφοράς αποσκευών και προσώπων ανοικτού τύπου καθώς και τεσσάρων (4) οδηγών με 

κατάλληλο δίπλωμα ικανότητας οδήγησης.        Κατά τον έλεγχο των Πυλών εφαρμόζεται ο 

κανονισμός κυκλοφορίας στην Μεσαιωνική Πόλη σύμφωνα με την  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου 392/ 5-7-2011 και ΑΔΑ 4ΑΣΨΩ1Ρ-323. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα 

γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 

άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2006 (ΦΕΚ 147/Ά)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται με την στογγυλοποίηση στις τριάντα 

πέντε οκτακόσιες πέντα (35.804,55)€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (28.874,64 + 6.929,91 

ΦΠΑ = 35.805,00) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού 

έτους 2019  στον κωδικό 70/6142.0004. Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους (ΙΠ).  
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Σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει αργότερα από τη 01/07/2019, το διάστημα που 

χάθηκε μπορεί να προστεθεί  μετά το πέρας της σύμβασης(29/09/2019) όχι όμως αργότερα από 

τις 31/12/2019. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) €/h 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) € 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(64Χ8)X4= 2.048 6,80 13.926,40 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(27Χ8) X4=864 11,90 10.281,60 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   24.208,00 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
Προεκτιμάται σε 8 % του κόστους μισθοδοσίας & 

ασφάλισης 
1.936,64 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 26,144,64 

ΦΠΑ  24% 6.274.71 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 32.419,35 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΗΜΕΡΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ                                 

ΜΙΣΘΩΜΑ  € 

 ΚΟΣΤΟΣ 

91 ημέρες   

15 € Χ 2 οχήματα = 

30 € / ημέρα      

30 €/ημέρα Χ 

91ημέρες  =  
2.730,00 

 ΦΠΑ 24 % 655,20 

  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 3.385,20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΟΔΗΓΩΝ 
26,144,64 6.274.71 32.419,35 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
2.730,00 655,20 3.385,20 

 

 
28.874,64 6.929,91 35.805,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 
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ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 01/06/-30/09/2018 - ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ  

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩ

Ν & ΑΡΓΙΩΝ 

02/07/- 

30/09/2018  

30+31+30 

= 91 

 

07:00– 15:00       

15:00- 22:00                    

16 ώρες Χ 2 

βάρδιες = 32 

ώρες 

ημερησίως  

(64 εργάσιμεςΧ8 

ώρες) X4 άτομα / 

ήμερα = 2.048 ώρες  

(27 σαββατοκύριακα & 

αργίες Χ8 ώρες) X4 

άτομα / ήμερα = 864 

ώρες 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά ‘υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών ομάδων κάτοικων και 

επισκεπτών  της Παλιάς  Πόλης με ηλεκτρικά οχήματα  για ενενήντα μία 91 ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης, Σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει αργότερα από τη 01/07/2019, το 

διάστημα που χάθηκε μπορεί να προστεθεί  μετά το πέρας της σύμβασης (29/09/2019), όχι όμως 

αργότερα από τις 31/12/2019 μέχρι να συμπληρωθούν οι 91 ημέρες. 

1. Τα οχήματα θα εξυπηρετούν και θα διευκολύνουν αιτήματα μεταφορών από και προς                         

σ’ αυτήν όλων πυλών της Μεσαιωνικής Πόλης, μόνον των περιπτώσεων που περιγράφονται 

στην τεχνική έκθεση, πάντα αναλόγως της κυκλοφοριακής τους ρύθμισης,  οι οποίες είναι :       

1. Πύλη Ωβέρνης (Αργυροκάστρου ή πλατείας Σύμης) 

2. Πύλη Παναγιάς (Είσοδος πλατείας Εβραίων Μαρτύρων) 

3. Πύλη Ακαντιάς  

4. Πύλη Αγίου Ιωάννη (Πόρτα Κοσκινού ή Κόκκινη Πόρτα)  

5. Πύλη Αγίου Αθανασίου (Άγιος Φραγκίσκος)  

6. Πύλη Ντ’ Αμπουάζ 

7. Πύλη Αρνάλδου  

3 Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την απασχόληση των 

απασχοληθησομένων  οδηγών των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, το κόστος μίσθωσης των δύο 

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για 91 ημέρες καθώς και το διοικητικό κόστος της υπηρεσίας     

4 Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι 91 από την 1η Ιουλίου – έως την 29η  Σεπτεμβρίου 

2019  για ημερήσια απασχόληση  σε δύο βάρδιες η πρώτη από 07:00 – 15:00       και η δεύτερη 

από 15:00 - 22:00. 

5 Ως χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η  Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου στα 

σημεία που θα καθορίζοντα από την Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία η οποία είναι η 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων (ΔΜΠ&Μ) του Δήμου Ρόδου   

6 Το ωράριο της απασχόλησης ορίζεται από τις 07:00 – 22:00 σε δύο βάρδιες, η πρώτη από 07:00 – 

15:00   και η δεύτερη από 15:00 - 22:00. 

7 Οι οδηγοί των οχημάτων θα είναι ένστολοι και θα φέρουν ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας, 

ασύρματους πομποδέκτες η έτερο σύστημα,  των οποίων η επικοινωνία με το κέντρο πυλών θα 

διασφαλίζεται ότι είναι απρόσκοπτη από όλα και προς όλα τα σημεία της μεσαιωνικής πόλης εντός 

η πέριξ αυτής,  μπλόκ σημειώσεων και στυλό, φακό και ατομική σφυρίχτρα.  

8 Αν απαιτηθεί η εγκατάσταση ενισχυτών στο Κέντρο Πυλών (στο οποίο ο ανάδοχος θα διαθέσει 

δέκτη)  ή σε σημεία  της ΜΠ, ο ανάδοχος υποχρεούται να το πράξει εξόδοις του.     

9 Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου 

από  Ελληνική Περιφερειακή Διεύθυνση Συγκοινωνιών ή το αρμόδιο  Υπουργείο Μεταφορών, να 

είναι ασφαλισμένα (από ασφαλιστική εταιρεία με μικτή ασφάλιση),  να έχουν πληρωμένα τέλη 

κυκλοφορίας,  να τα διατηρεί καθαρά και ευπρεπή, να φροντίζει για την καλή κατάσταση των 

ελαστικών επισώτρων τους, την φόρτιση των συσσωρευτών τους (μπαταριών), την συνολική 

ασφάλεια τους με επιμελή τεχνική συντήρηση εξόδοις του, καθώς και την φύλαξή τους σε ιδιωτικό 

χώρο.      
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10 Τα οχήματα θα έχουν την δυνατότητα να μπορούν να μεταφέρουν έως τρείς (3) επιβάτες και  τρείς 

(3) βαλίτσες μεγάλου μεγέθους, οι δε εξωτερικές διαστάσεις του δεν θα υπερβαίνουν αυτές των 

συνηθισμένων συμβατικών ΙΧΕ αυτοκινήτων που κινούνται στην ΜΠ.    

11 Οι οδηγοί που  θα απασχοληθούν  πρέπει να διαθέτουν  δίπλωμα οδήγησης, να έχουν λευκό 

ποινικό μητρώο, να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα σε βασικό επίπεδο,             να είναι 

ευπαρουσίαστοι, φροντισμένοι από άποψης προσωπικής υγιεινής,  ευγενείς, καλής αγωγής  και 

προσεκτικοί από πλευράς συμπεριφοράς έναντι εξυπηρετούμενων και τρίτων. 

12  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την άμεση απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού 

του αναδόχου αν δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προηγούμενης παραγράφου ή δεν 

εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντα του.  

13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία 

στην Ελλάδα, την εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές 

παροχές, αποζημιώσεις, φόρους κ.λ.π, και παράλληλα θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών 

για την τήρηση κάθε νομοθετικώς προβλεπόμενης υποχρέωσης. Επίσης, υποχρεώνεται να 

εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε 

κάθε τρίτο. 

14 Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου ανά όχημα, στο οποίο θα αναγράφονται όλες 

οι μεταφορές προς και από σημεία της ΜΠ τυχόν περιστατικά κλπ  φωτοαντίγραφα των σελίδων 

του θα παραδίδονται κάθε 15 ημέρες στην ΔΜΠ&Μ,  και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου 

Ρόδου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, 

ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα 

του προσωπικού του.  

15 Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, με 

κοινοποίηση στον Δήμο Ρόδου, ότι ουδεμία άμεση εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο. 

16 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σε κάθε ασφαλιστικό φορέα που 

προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέψει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται 

αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να γνωστοποιεί το Δήμο τα 

σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.)  

17 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 

που ήθελε να συμβεί στο προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί τεχνικού 

ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. 

18 Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος 

έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της άρτιας παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας   για όλο 

το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

19 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο, των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών  

υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος απαγορεύεται  να υπενοικιάσει από 

άλλη εταιρεία προσωπικό για τις ανάγκες του. 

20 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του, των νομίμων αδειών και αναπαύσεων 

και να καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

21 Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από 

την Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία (ΔΜΠ&Μ) η οποία   που θα πιστοποιεί την καλή 

εκτέλεση των εργασιών στην Επιτροπή Παραλαβής.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

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: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [2241035445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gantonatos19@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[60130000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 
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εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 

 

[…...............] 

[….] 

 

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

 

α) [……] 
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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. 

 

 

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
vii

  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxii

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

[] Ναι [] Όχι 
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τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

[] Ναι [] Όχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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
xxxiii

; του: 

[…] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

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

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ή 

ποσά ημερομην

ίες 

παραλήπτε

ς 
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παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
xliii

 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

 

[] Ναι [] Όχι 
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περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvi

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
o
                                                                      Aπόφ. Αρ. 228 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΡΘΩΩ1Ρ-ΔΔΡ) 

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Συντήρησης και λειτουργίας 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του δήμου Ρόδου έτους 2019» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/27954/30-5-2019) 
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Ο  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ.πρωτ. 2/27954/30-06-2019, η οποία έχει 

ως εξής:  

 Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής ) και (Οικονομικών προσφορών), 

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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019-2021 (κωδ.00/6142.0039)» 

 Στη Ρόδο στις 24 Μαΐου 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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ του Δήμου 

Ρόδου (κωδ. 00/6142.0039), έτους 2019-21», ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000 ευρώ με φπα, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 187/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1896/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση 

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

07/05/2019, με την περίληψη του διαγωνισμού 2/23008/2019. 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 19PROC004898232.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 24/05/2019 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία: 

 CYCLOPOLIS IKE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 24/05/2019), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο 

του φακέλου του συμμετέχοντα, αποδείχθηκε ότι είχε 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, η ανωτέρω εταιρεία 

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

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ίδια ημέρα. Η υπηρεσία για την οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση των δικαιολογητικών, αλλά 

και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές 

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

επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών).  
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3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν, η προσφορά του  

συμμετέχοντα είναι ως κάτωθι: 

 

1. Η εταιρεία CYCLOPOLIS IKE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ κατέθεσε 

συνολική προσφορά 57.200 ευρώ άνευ φπα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€, ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1 
Ασφάλιση έναντι Αστικής 

Ευθύνης 

Τμχ 

 (ποδήλατα) 
76 50,00 3.800 

2 

Ενοίκιο και Λειτουργικά 

Έξοδα Χώρου Συντήρησης 

και Επισκευής Ποδηλάτων 

Μήνες 30 390,00 11.700 

3 Ανταλλακτικά Ποδηλάτων αποκοπή 1 10.000,00 10.000 

4 

Δαπάνες Προσωπικού 

(επισκευές, ανακατανομές, 

γραμμή τηλεφωνικής 

υποστήριξης, 24 x 7 x 365, 

αναφορές, διαχείριση έργου) 

ανθρωπομήνες 15 1.100,00 16.500 

5 
Επεξεργασία Πιστωτικών 

Καρτών 
αποκοπή 1 2100 2100 

6 Οθόνη infokiosk τμχ 3 820 2460 

7 

Υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και 

θέσης σε λειτουργία 2 

οθονών (επί τόπου τεχνική 

υποστήριξη, ανθρωποώρες) 

ανθρωποώρες 8 70,00 € 560,00 

8 
Εγγύηση εξοπλισμού και 

λογισμικού 
μήνες 14 720 10.080 

  Δαπάνη για 2,5 έτη  χωρίς Φ.Π.Α. 57.200 

  Φ.Π.Α. 24% 13.728 

  Συνολική δαπάνη για 2,5 έτη 70.928 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό για 

τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ του Δήμου 

Ρόδου έτους 2019-2021, καθώς αυτή είναι στο σύνολό τοης κατώτερη από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης του διαγωνισμού.  

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

παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία CYCLOPOLIS IKE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, με αφμ: 800362761, της ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, με έδρα την οδό Ιφιγένειας 81 

και Βελικοπούλου στη Ν. ΙΩΝΙΑ, τκ 14231, και τηλέφωνο 210-8144571, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  (€, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
Ασφάλιση έναντι Αστικής 

Ευθύνης 

Τμχ 

 (ποδήλατα) 
76 50,00 3.800 

2 

Ενοίκιο και Λειτουργικά 

Έξοδα Χώρου Συντήρησης 

και Επισκευής Ποδηλάτων 

Μήνες 30 390,00 11.700 

3 Ανταλλακτικά Ποδηλάτων αποκοπή 1 10.000,00 10.000 

4 

Δαπάνες Προσωπικού 

(επισκευές, ανακατανομές, 

γραμμή τηλεφωνικής 

υποστήριξης, 24 x 7 x 365, 

αναφορές, διαχείριση έργου) 

ανθρωπομήνες 15 1.100,00 16.500 

5 
Επεξεργασία Πιστωτικών 

Καρτών 
αποκοπή 1 2100 2100 

6 Οθόνη infokiosk τμχ 3 820 2460 

7 

Υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και θέσης 

σε λειτουργία 2 οθονών (επί 

τόπου τεχνική υποστήριξη, 

ανθρωποώρες) 

ανθρωποώρες 8 70,00 € 560,00 

8 
Εγγύηση εξοπλισμού και 

λογισμικού 
μήνες 14 720 10.080 

  Δαπάνη για 2,5 έτη  χωρίς Φ.Π.Α. 57.200 

  Φ.Π.Α. 24% 13.728 

  Συνολική δαπάνη για 2,5 έτη 70.928 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/27954/30-5-2019 του τμήματος Προμηθειών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» του Δήμου Ρόδου έτους 2019   

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

υπηρεσίας στην εταιρεία CYCLOPOLIS IKE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, με 

αφμ: 800362761, της ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, με έδρα την οδό Ιφιγένειας 81 και Βελικοπούλου στη Ν. 

ΙΩΝΙΑ, τκ 14231, και τηλέφωνο 210-8144571, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€, ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  (€, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Ασφάλιση έναντι Αστικής Ευθύνης 
Τμχ 

 (ποδήλατα) 
76 50,00 3.800 

2 

Ενοίκιο και Λειτουργικά Έξοδα 

Χώρου Συντήρησης και Επισκευής 

Ποδηλάτων 

Μήνες 30 390,00 11.700 

3 Ανταλλακτικά Ποδηλάτων αποκοπή 1 10.000,00 10.000 

4 

Δαπάνες Προσωπικού (επισκευές, 

ανακατανομές, γραμμή 

τηλεφωνικής υποστήριξης, 24 x 7 x 

365, αναφορές, διαχείριση έργου) 

ανθρωπομήνες 15 1.100,00 16.500 

5 Επεξεργασία Πιστωτικών Καρτών αποκοπή 1 2100 2100 

6 Οθόνη infokiosk τμχ 3 820 2460 

7 

Υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και θέσης σε 

λειτουργία 2 οθονών (επί τόπου 

τεχνική υποστήριξη, ανθρωποώρες) 

ανθρωποώρες 8 70,00 € 560,00 

8 
Εγγύηση εξοπλισμού και 

λογισμικού 
μήνες 14 720 10.080 

  Δαπάνη για 2,5 έτη  χωρίς Φ.Π.Α. 57.200 

  Φ.Π.Α. 24% 13.728 

  Συνολική δαπάνη για 2,5 έτη 70.928 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 229  / 2019 (ΑΔΑ: 683ΦΩ1Ρ-ΘΤΛ) 

Απόδοση Λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (υπόλογος Μπαρδακάς 

Τσαμπίκος) ποσού 2.000,00 Ευρώ για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Ταμείου  με αρ. πρωτ.: 2/27067/27-05-2019) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.:2 /27008/27-5-2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τροχαίου υλικού  & μηχανημάτων Δήμου Ρόδου καθώς και την έγκριση της ταμειακής 

υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/27067/27-5-2019, ως κατωτέρω: 
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      Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού 

ελέγχου οχημάτων του  Δήμου Ρόδου Α’ φάσης. 

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 36/2019 ορισμού υπολόγου.                                          

 ii: Χ.Ε.Π. 469 /27-03-2019. 

 iii: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 190/2019  για παράταση της    διαδικασίας 

απόδοσης λογαριασμού υπολόγου. 

        Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. 36/28-1-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. 

Μπαρδακάς Τσαμπίκος ως υπόλογος για τη διαχείριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

2.000 € για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του  Δήμου Ρόδου (α’ φάση). Η απόδοση 

λογαριασμού έπρεπε να περαιωθεί μέχρι τις 27/4/2019.  

        Στις 27-03-2019 εκδόθηκε το  Χ.Ε.Π. προπληρωμής με αριθμό 469  ποσού δύο χιλιάδες ευρώ 

(2000 €) σε βάρος του Κ.Α.: 00-6142.0026, που  αφορά την αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και 

πιστοποίηση μηχανημάτων έργων (Παράβολα και Πιστοποίηση ). 

        Το εν λόγω Χ.Ε.Π.  εξοφλήθηκε ύστερα από κατάθεση του εν λόγω ποσού σε λογαριασμό  του  

υπολόγου στην Τράπεζα Πειραιώς στις 28/3/2019.  

         Επειδή προέκυψε ανάγκη και άλλα οχήματα να περάσουν από τεχνικό έλεγχο μετά τη λήξη της 

τρίμηνης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού έγινε αίτημα από τον υπόλογο προς την οικονομική 

επιτροπή για παράταση της παραπάνω προθεσμίας κατά ένα μήνα , που εγκρίθηκε από την οικονομική 

επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 190/24-4-2019 απόφαση, οπότε ορίστηκε ως νέα ημερομηνία απόδοσης 

λογαριασμού η 27
η
 Μαΐου 2019.  

        Σήμερα με την περαίωση της διαδικασίας σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την ορθή απόδοση λογαριασμού και σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την ακριβή ημερομηνία 

πρώτου ελέγχου και επανελέγχου , την ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της τράπεζας, τον 

αριθμό Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ και τέλος το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε περίπτωση 

για τον έλεγχο και επανέλεγχο του οχήματος.   

 Για τα οχήματα ΚΗΙ 9141 και ΚΗΥ 1294 θα γίνει επανέλεγχος στις αρχές του Ιουνίου και τα 

αντίστοιχα δελτία τεχνικού ελέγχου θα κατατεθούν μεταγενέστερα. 

A/A 

ΑΡ. 

ΚΥΚ

Λ. 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑ

ΓΗΣ 

ΗΜΕΡ.  

ΚΤΕΟ 

ΑΡ. 

ΔΕΛΤ. 

ΚΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘΕ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗ

ΨΗΣ 

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ  28/3/2019     2000 €    

1 

ΚΗΗ 

4748 

PX190946331719 (Για Περιοδ. 

τεχν. έλεγχο) 4/4/2019 4/4/2019 25859  58,00 €  

2 

ΚΗΗ 

4743 

PX191155670355 (Για Περιοδ. 

τεχν. έλεγχο) 25/4/2019 2/5/2019 26188   41,00 €  

3 
ΚΗΙ 

9141 

PX191269674375(Για Περιοδ. 

τεχν. έλεγχο) 6/5/2019 6/5/2019 26244  41,00 € 

4 

ΚΗΥ 

1294 

PX191270418979(Για Περιοδ. 

τεχν. έλεγχο) 07/05/2019 8/5/2019 26279  64,00 € 

5 

ΚΗΥ 

1294 

ΡΧ191270416982 (Για Αρχικό 

εκούσιο  τεχν. Έλεγχο δύο 

συστημάτων -ABS) 7/5/2019 8/5/2019 26279  38,00 € 

6 
ΚΗΙ 

9141 

PX190935702055 (Για 

επανέλεγχο ΠΤΕ ) 6/5/2019    7,00 € 

7 

ΚΗΥ 

1294 

PX191447971665 (Για 

Επανέλεγχο εκούσιο  τεχν. 

Έλεγχο δύο συστημάτων -ABS) 24/5/2019    5,00 € 

8 

ΚΗΥ 

1294 

PX191447971967 (Για 

Επανέλεγχο ΠΤΕ) 24/5/2019    8,00 € 

 

 

    ΣΥΝΟΛΟ  
 262,00 

€ 

 

 EB19052795189531 (Για 

επιστροφή υπόλοιπου ποσού) 27/5/2019 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΠΟΣΟΥ: -1738  
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Το διαθέσιμο ποσό που έχει απομείνει από τα 2000,00€ που δόθηκαν στην υπόλογο όπως φαίνεται και 

από τον παραπάνω πίνακα είναι 1738 €. Η απόδοση των χρημάτων έγινε με την μέθοδο του Web-

banking μέσω της Τράπεζας Πειραιώς . Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Ρόδου 

στην Τράπεζα Πειραιώς (GR 50 0171 7590 0067 5911 4163 269) στις 27/5/2019.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Υπολόγου Υπαλλήλου και Προϊσταμένου της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

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

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/27008/27-5-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/27067/27-5-2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, για 

την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού, 

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

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 Την με αρ. 36/2019 (ΑΔΑ: 610ΕΩ1Ρ-67Τ) απόφαση της Ο.Ε. για τον ορισμό του υπολόγου 

υπαλλήλου. 

 Την με αρ. 190/2019 (ΑΔΑ: ΨΘ9ΧΩ1Ρ-6ΥΛ) απόφαση της Ο.Ε. για την παράταση της 

απόδοσης. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)   Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ.2/27067/27-5-

2019), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 

469/27-3-2019, συνολικού ποσού 2.000,00 € (δύο χιλιάδων ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει της με 

αρ. 36/2019 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 610ΕΩ1Ρ-67Τ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του  Δήμου Ρόδου (α’ φάση). 

Β)   Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, 

εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

A/A 

ΑΡ. 

ΚΥΚΛ. 
ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑ

ΓΗΣ 

ΗΜΕΡ.  

ΚΤΕΟ 

ΑΡ. 

ΔΕΛΤ. 

ΚΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘ

ΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨ

ΗΣ 

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ  28/3/2019     2000 €    

1 

ΚΗΗ 

4748 

PX190946331719 (Για 

Περιοδ. τεχν. έλεγχο) 4/4/2019 4/4/2019 25859  58,00 €  

2 

ΚΗΗ 

4743 

PX191155670355 (Για 

Περιοδ. τεχν. έλεγχο) 25/4/2019 2/5/2019 26188   41,00 €  

3 
ΚΗΙ 

9141 

PX191269674375(Για 

Περιοδ. τεχν. έλεγχο) 6/5/2019 6/5/2019 26244  41,00 € 

4 

ΚΗΥ 

1294 

PX191270418979(Για 

Περιοδ. τεχν. έλεγχο) 07/05/2019 8/5/2019 26279  64,00 € 

5 

ΚΗΥ 

1294 

ΡΧ191270416982 (Για 

Αρχικό εκούσιο  τεχν. 

Έλεγχο δύο συστημάτων -

ABS) 7/5/2019 8/5/2019 26279  38,00 € 

6 
ΚΗΙ 

9141 

PX190935702055 (Για 

επανέλεγχο ΠΤΕ ) 6/5/2019    7,00 € 

7 

ΚΗΥ 

1294 

PX191447971665 (Για 

Επανέλεγχο εκούσιο  τεχν. 

Έλεγχο δύο συστημάτων -

ABS) 24/5/2019    5,00 € 

8 

ΚΗΥ 

1294 
PX191447971967 (Για 

Επανέλεγχο ΠΤΕ) 24/5/2019    8,00 € 
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     ΣΥΝΟΛΟ    262,00 € 

 

 EB19052795189531 (Για 

επιστροφή υπόλοιπου 

ποσού) 27/5/2019 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΠΟΣΟΥ: -1738  

 

Η απόδοση των χρημάτων 1.738,00 € έγινε με την μέθοδο του Web-banking μέσω της Τράπεζας 

Πειραιώς. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στην Τράπεζα Πειραιώς (GR 

50 0171 7590 0067 5911 4163 269) στις 27/5/2019. 

Υπόλοιπο προς απόδοση: μηδέν (0) 

 

 

ΘΕΜΑ 4
o
                                                                         Aπόφ. Αρ. 230  / 2019 (ΑΔΑ: 78Ρ6Ω1Ρ-Η9Χ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/28578/3-6-2019) 

 

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

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ.πρωτ. 2/28578/03-06-2019, η οποία έχει 

ως εξής:  

Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για τη διεξαγωγή του δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες 

φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, έτους 2019». 

Στη Ρόδο στις 28 Μαΐου 2019 και ώρα 9.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού - Λαμπράκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της παροχής υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε.Λινδίων, έτους 2019» (Κ.Α. 00-

6142.0036)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.690,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 202/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

2062/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 16/05/2019 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/25137/16-05-2019. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης 

του κωδικού. Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

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

προσφορών στις  9:00μ.μ. την 28/05/2019, απέστειλε εγκαίρως προσφορά η κάτωθι εταιρεία: 

1. BAT SECURE SOLUTIONS MON. IKE  
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2. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  με δ.τ. «KOLOSSOS SECURITY» 

3. MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS S.A. 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 9:00 στις 28/05/2019, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς των 

διαγωνιζομένων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Οι εταιρείες είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη:  

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

Β)     Τεχνική προσφορά 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών, ένα προς ένα, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρείες προκρίνονται στο επόμενο στάδιο που είναι το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών. Στις 10:30π.μ.η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές και 

κατέληξε στα κάτωθι: 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

BAT SECURE SOLUTIONS 

MON. IKE 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

MYSECURITY AND 

FACILITY SYSTEMS S.A. 

36.968,60 31.995,97 36.456,00 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές επειδή οι ανωτέρω προσφορές δεν παρουσιάζουν 

σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της 

αγοράς για παρόμοιες υπηρεσίες.  

2. Να κατακυρωθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία στην εταιρεία ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  με δ.τ. «KOLOSSOS SECURITY» σαν προσωρινό μειοδότη, με τιμή 

συνολικά 25.803,20€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 31.995,97€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/28578/3-6-2019 του τμήματος Προμηθειών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο  τo πρακτικό  της επιτροπής του διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ»   

Β) Κατακυρώνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην εταιρεία ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ      

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  με δ.τ. «KOLOSSOS SECURITY» σαν προσωρινό μειοδότη, με τιμή  συνολικά 

25.803,20€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 31.995,97€. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
o
                                                                     Aπόφ. Αρ. 231 / 2019 (ΑΔΑ: ΩΨΘΨΩ1Ρ-7ΚΘ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «Φύλαξης από ιδιώτη της Μεσαιωνικής Πόλης και Παραλιών της Δ.Ε. 

Ρόδου, έτους 2019»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/28261/31-5-2019)  
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/28261/31-05-2019, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας, ως κατωτέρω:  

 

«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 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου, έτους 

2019». 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019 

(κωδ.00/6142.0002)» 

Στη Ρόδο στις 29 Μαΐου 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 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου (κωδ. 00/6142.0002), έτους 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

73.850,52 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 192/2019 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1988/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε 

για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 13/05/2019, με την περίληψη του διαγωνισμού 2/24299/2019. 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 19PROC004931964.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 29/05/2019 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά οι εταιρείες: 

 MY SECURITY AND FACILITIES SYSTEMS AE 

 BAT SECURE SOLUTIONS MON. IKE 

 ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 29/05/2019), 

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 
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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  ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS SECURITY) 

κατέθεσε συνολική προσφορά 48.721,88 ευρώ άνευ φπα. 

2. Η εταιρεία  BAT SECURE SOLUTIONS MON. IKE κατέθεσε συνολική προσφορά 

54.297,62 ευρώ άνευ φπα. 

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

προσφορά 53.200 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

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 KΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

(KOLOSSOS SECURITY), με αφμ: 074641309, με έδρα τη Λεωφόρο Κηφισίας 189 στο 

Μαρούσι Αττικής, τκ 15124, και τηλέφωνο 210-5242437, 6974-376900, ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
5254 6,22 € 32.679,88 € 

 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 668 7,78 € 5.197,04 € 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
824 10,89 € 8.973,36 € 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 100 12,44 € 1.244,00 € 100% 

Κόστος Μισθοδοσίας - 

Ασφάλισης 

 

48.274,28 € 

 Διοικητικό κόστος και 

κρατήσεις 

 

208,60 € 

 Εργολαβικό Κέρδος 

 

239,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 48.721,88 € 

 ΦΠΑ 24% 11.693,25 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

60.415,13 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

10:30-17:30 (7ΩΡΕΣ) 7Χ2=14 

14Χ89=1246 

7Χ2=14 

14Χ16=224 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΕΡΙΟΔΟ

Σ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝ

ΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩ

Ν ΚΑΙ 

ΑΡΓΙΩΝ 

 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝ

ΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/06/2019 

έως 

31/10/2019 

 

30+31+31+30+

31= 153 

( 153= 128+25) 

153 

10:00-

24:00 = 14 

ώρες 

14 x153= 

ώρες 

12ώρες x128 

=1.536 

+ 

12Χ78=936 

2ώρες x128 

=256 

2Χ78=156 

12ώρες x 25 

=300 

 

2ώρες x 25 

=50 

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΥΛΩΝ 

  1.536Χ2 

=3072 + 936 

=4008 

256Χ2=512 

+156 

=668 

300Χ2=600 

 

50Χ2=100 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΛΙΩ

Ν 

 

  1246 

 

 224 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

  5254 

 

668 

 

824 

 

100 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/28261/31-05-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/10 και 77 του Ν. 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 192/2019 (Α.Δ.Α: 62Α3Ω1Ρ-ΙΛΜ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο «Φύλαξη από ιδιώτη της Μεσαιωνικής πόλης και παραλιών της ΔΕ Ρόδου του Δήμου 

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

προϋπολογισμό της μελέτης του διαγωνισμού.  

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

υπηρεσίας στην εταιρεία KΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

(KOLOSSOS SECURITY), με ΑΦΜ: 074641309, με έδρα τη Λεωφόρο Κηφισίας 189 στο 

Μαρούσι Αττικής, τκ 15124, και τηλέφωνο 210-5242437, 6974-376900, ως εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
5254 6,22 € 32.679,88 € 

 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 668 7,78 € 5.197,04 € 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ 
ΠΡΩΙ - 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
824 10,89 € 8.973,36 € 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 100 12,44 € 1.244,00 € 100% 

Κόστος Μισθοδοσίας - 

Ασφάλισης 

 

48.274,28 € 

 
Διοικητικό κόστος και 

κρατήσεις 

 

208,60 € 

 Εργολαβικό Κέρδος 

 

239,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 48.721,88 € 

 ΦΠΑ 24% 11.693,25 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 60.415,13 € 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

10:30-17:30 (7ΩΡΕΣ) 7Χ2=14 

14Χ89=1246 

7Χ2=14 

14Χ16=224 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝ

ΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩ

Ν ΚΑΙ 

ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝ

ΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/06/2019 

έως 

31/10/2019 

 

30+31+31+30

+31= 153 

( 153= 

128+25) 153 

10:00-

24:00 = 14 

ώρες 

14 x153= 

ώρες 

12ώρες x128 

=1.536 

+ 

12Χ78=936 

2ώρες x128 

=256 

2Χ78=156 

12ώρες x 25 

=300 

 

2ώρες x 25 

=50 

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΥΛΩΝ 

  1.536Χ2 

=3072 + 936 

=4008 

256Χ2=512 

+156 

=668 

300Χ2=600 

 

50Χ2=100 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

  1246 

 

 224 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

  5254 

 

668 

 

824 

 

100 
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ΘΕΜΑ 6
o
                                                                      Aπόφ. Αρ. 232  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΗΧΕΩ1Ρ-Α5Φ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

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

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/29675/7-6-2019) 

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

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ.πρωτ. 2/29675/07-06-2019, η οποία έχει 

ως εξής:  

Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

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

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

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

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του ηλεκτρονικού ανοικτού  

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

  

Στη Ρόδο στις 28 Μαΐου 2019 και ώρα 9.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 165/2019 Απόφαση της ΟΕ και 

που απαρτίζεται από τους:  

1. Γεραβέλη Σπυρίδων  

2. Αφαντενό Νικόλαο 

3. Ηλιοπούλου Παναγιώτα  

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη 

Δ.Ε. Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού €166.172,40 με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε 

η μελέτη του με την απόφαση 177/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1897/2019 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 07/05/2019 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/23008/07-05-2019. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης. Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στις 9:00 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.  28-05-2019  και ώρα 9:00.  

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

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε το ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό με Α.Σ. 73710 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: 

1. ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ. 

2. ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για 

την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες 

υπέβαλαν έντυπη προσφορά σύμφωνα τη διακήρυξη εκτός της εταιρείας ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από την συνέχεια του διαγωνισμού, άρθρο 2.4.2.5. 

της διακήρυξης όπου αναφέρει: «Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
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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» 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των εταιρειών με αριθμό προσφοράς 136488, 

137717 και 136517 αντίστοιχα και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την 

έγκυρη ή μη συμμετοχή τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Διευκρινίζεται ότι στις 31-05-2019 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε τις με αριθμό πρωτ. :8/28198/31-05-

2019 επιστολή προς το ΤΠ&Δ περί της εγκυρότητας ή μή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της 

εταιρείας ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ και έλαβε  θετική απάντηση με την υπ’ αριθμό 

:19282/31-05-2019 επιστολή του ΤΠ&Δ. Επίσης η επιτροπή προέβει σε ηλεκτρονικό έλεγχο των 

εγγυητικών επιστολών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις δύο υπόλοιπες εταιρείες και διαπίστωσε ότι ήταν 

έγκυρες με τις υπ΄ αριθμό 15400/31-05-2019 (ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ) και 39486/31-05-2019 (Δ. 

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.) 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής των εταιρειών διαπίστωσε 

ότι κατέθεσαν προσφορές συντεταγμένες με την διακήρυξη όπως: 

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 διακήρυξης.  

β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης. 

γ) Βεβαίωση του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου που  βεβαιώνεται ότι 

επισκέφτηκαν από κοινού με υπάλληλο της υπηρεσίας τους χώρους εργασίας και έλαβαν γνώση των 

τοπικών συνθηκών πριν την υποβολή προσφοράς. 

Στη συνέχεια (τις επόμενες μέρες) η Επιτροπή αξιολόγησε ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των 

Τεχνικών Προσφορών των εταιρειών και διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ είχε πλημμελή τεχνική προσφορά γιατί δεν υπέβαλε τα δικαιολογητικά  που την 

συνοδεύουν όπως ορίζει το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης: «Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα». 

Συγκεκριμένα δεν υπέβαλε: 

 α) Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών – μη επικίνδυνων αποβλήτων 

 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. 

 Οι εταιρείες α) ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και β) Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσαν Τεχνικές 

προσφορές συντεταγμένες με την διακήρυξη και τη μελέτη του διαγωνισμού και προκρίνονται στο 

επόμενο στάδιο που είναι η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

Έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Ο.Ε.: 

Α) Η εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ να αποκλειστεί από την 

συνέχεια του διαγωνισμού.  
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Β) Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες α) ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και β) Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  

να προκριθούν στο επόμενο στάδιο που είναι η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα γίνει 

στις 06/06/2019 στις 12:00π.μ. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου 

στη Δ.Ε. Ρόδου». 

 Στη Ρόδο στις 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 165/2019 Απόφαση της ΟΕ και 

που απαρτίζεται από τους:  

1. Γεραβέλη Σπυρίδων  

2. Αφαντενό Νικόλαο 

3. Ηλιοπούλου Παναγιώτα  

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών, 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 136488, ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 137717 και Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό 

ηλεκτρονικής προσφοράς 136517. Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 

αποκλείστηκε από το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 

των Τεχνικών προσφορών γιατί δεν υπέβαλε 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. Επίσης κατάθεσε πλημμελή φάκελο Τεχνικής προσφοράς. 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα, δηλ. στις 12.00 μ.μ. η επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το 

άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων οικονομικών προσφορών των παραπάνω εταιρειών όπου και 

διαπίστωσε τα κάτωθι: 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΓΚΟΧΑΡΙ 

ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

164.509,68 
161.187,23 

δεν αξιολογείται 
162.845,48 

  

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να μην αξιολογηθεί η προσφορά της εταιρείας ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 

καθόσον απορρίφτηκε κατά το στάδιο αξιολόγησης των Δικαιολογητικών – Τεχνικής 

προσφοράς.  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για τη «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου» στην εταιρεία  

Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή άνευ ΦΠΑ 131.327,00€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24%, 162.845,48€. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/29675/7-6-2019 του τμήματος Προμηθειών,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

     ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»   

  
Β) Κατακυρώνει  το αποτέλεσμα για τη «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου» στην εταιρεία  Δ.  

     ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή άνευ ΦΠΑ 131.327,00€ ήτοι με  

    ΦΠΑ 24%, 162.845,48€. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 7
o
                                                                        Aπόφ. Αρ. 233  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΚΞΑΩ1Ρ-57Ω) 

Ταμειακός Απολογισμός οικονομικού έτους 2018 

(Εισήγηση ταμείου με αριθμ.πρωτ. 2/29591/7-6-2019) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Δημοτικού Ταμία 

του Δήμου Ρόδου, κου Αποστολίδη Κωνσταντίνου, με αρ. πρωτ. 2/29591/7.6.2019, η οποία έχει ως 

εξής: 

ΘΕΜΑ : Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το Οικονομικό Έτος 2018 

«Ταμειακός Απολογισμός». 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από 01/01/2018 έως 31/12/2018 κος. Φώτιος Χατζηδιάκος. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ : Από 01/01/2018 έως 19/06/2018 κα. Ανθή Κατσαρά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ : Από 20/06/2018 έως 31/12/2018 κος Κων/νος Αποστολίδης. 

Ο Δημοτικός Ταμίας, έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72, παρ.1, περ. (γ), του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει. 

2. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει. 

3. Τα άρθρα 40, 41, 42 & 43 του Β.Δ.17-5/15-06-1959, όπως αυτά ισχύουν. 

4. Τα άρθρα 164 & 169, παρ.1 του Ν.4270/2014, όπως αυτά ισχύουν, 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Για προέλεγχο τα κάτωθι δικαιολογητικά που αφορούν στο Απολογισμό της Ταμειακής Διαχείρισης 

Οικονομικού έτους 2018 και παρακαλείσθε για την εν συνέχεια, υποβολή αυτών στο Δημοτικό 

Συμβούλιο (παρ.4, αρθ.163, Ν.3463/2006), κάνοντας αναφορά στην απαιτούμενη δημοσίευση της 

συνοπτικής κατάστασης αυτού, σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα (παρ.6, αρθ.163, 

Ν.3463/2006), μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικονομικής χρήσης 2018 με τίτλο «Γενική 

ανακεφαλαίωση απολογισμού έτους 2018. 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Οικονομικού έτους 2018, οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού. 

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Οικονομικού έτους 2018, ο οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με λογιστικά υπόλοιπα την 31/12/2018 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου 

Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών την 31/12/2018. 

Στον εν λόγω πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο “ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ», πρωτόκολλο καταμέτρησης μετρητών που υπήρχαν την 31-12-2018 

στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα 

εισπρακτικά σημεία του νησιού.  
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5. Οκτώ (8) λίστες Τριπλότυπων Είσπραξης Οικονομικού έτους 2018, σειρών Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

ΚΑΘ, ΛΗΞ και ΜΙΣΘ. 

6. Οκτώ (8) λίστες Γραμματίων Είσπραξης Οικονομικού έτους 2018, σειρών Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

ΚΑΘ, ΛΗΞ και ΜΙΣΘ. 

7. Δύο λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) Οικονομικού έτους 

2018, η πρώτη σειράς (Α) ελεγμένων προληπτικά και η δεύτερη άνευ σειράς, μη ελεγμένα 

προληπτικά. 

Τέλος επισημαίνετε πως όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά φέρουν  μηχανογραφημένα 

αριθμημένες σελίδες, είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και έχουν εκδοθεί σε τρία (3) αντίγραφα. Το 

πρώτο υποβάλλεται προς την Οικονομική Επιτροπή, το δεύτερο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και 

το τρίτο παραμένει στο αρχείο της Ταμιακής Υπηρεσίας.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημοτικού Ταμία κου Αποστολίδη Κωνσταντίνου) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

 Ι. ΕΣΟΔΑ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Τελικά 
Βεβαιωθέντα 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

ΤΑΚΤΙΚΑ  124.911.289,48  124.868.164,20  66.728.007,67  58.140.156,53 

ΕΚΤΑΚΤΑ  42.970.907,90  29.133.186,69  23.801.419,66  5.331.767,03 

Χρηματικό υπόλοιπο  39.868.566,49  39.868.566,49  39.868.566,49  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  207.750.763,87  63.471.923,56  130.397.993,82  193.869.917,38 

 ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Ενταλθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληρωθέντα 
Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Υπερβάσεις 
Υπόλοιπα 
Πληρωτέα 

 0,00  120.076.834,46  1.980,76  85.746.509,01  85.748.489,77  205.825.324,23 Σύνολο Δαπανών 

 0,00  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64 Αποθεματικό 

85.746.509,01ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:  0,00  122.002.274,10  85.748.489,77  85.746.509,01  1.980,76  207.750.763,87 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Σύνολο 
Εισπράξεων ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Σύνολο 
Πληρωμών 

Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

ΤΑΚΤΙΚΑ  18.269.970,69  66.728.007,67  56.654.379,91  28.343.598,45 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  14.971.825,82  3.946.679,21  11.705.805,37  7.212.699,66 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  6.626.769,98  19.854.740,45  17.386.323,73  9.095.186,70 

ΣΥΝΟΛΟ:  39.868.566,49  44.651.484,81  85.746.509,01  90.529.427,33 

Σελίδα 1 από 1 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 435.912,11  984.013,17  1.419.925,28  1.500,00  1.421.425,28  1.301.720,74  224.820,74  1.076.900,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 0,00  431.950,10  431.950,10  0,00  431.950,10  301.400,00  1.400,00  300.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 27.474,86  18.200.713,47  18.228.188,33  0,00  18.228.188,33  18.200.111,28 -197.360,01  18.397.471,29 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 12.613,00  8.507.009,66  8.519.622,66  0,00  8.519.622,66  8.526.312,54  1.440.056,96  7.086.255,58 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 52.387,70  362.623,14  415.010,84  0,00  415.010,84  521.029,66  38.929,66  482.100,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 0,00  33.694.451,84  33.694.451,84  0,00  33.694.451,84  34.023.612,70  1.663.560,00  32.360.052,70 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 0,00  757.213,42  757.213,42  0,00  757.213,42  832.839,06  366.839,06  466.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 0  60.168.779,57  63.707.025,98  3.538.246,41  63.467.862,47  1.500,00  63.466.362,47  62.937.974,80  528.387,67 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 0,00  3.391.691,85  3.391.691,85  0,00  3.391.691,85  4.389.365,68  982.642,33  3.406.723,35 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 0,00  5.092.014,82  5.092.014,82  0,00  5.092.014,82  18.556.340,69 -84.401,34  18.640.742,03 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 3.387.080,43  1.485.439,91  4.872.520,34  28.137,65  4.900.657,99  1.610.276,08  100.776,08  1.509.500,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 0,00  2.305.834,79  2.305.834,79  0,00  2.305.834,79  2.388.604,97  719.604,97  1.669.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 1  25.228.965,38  26.947.587,42  1.718.622,04  15.690.199,45  28.137,65  15.662.061,80  12.274.981,37  3.387.080,43 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

 2.482.313,55  1.157.497,37  3.639.810,92  18,92  3.639.829,84  1.365.135,49  612.264,32  752.871,17 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

 1.942.378,51  226.725,51  2.169.104,02  74.160,95  2.243.264,97  313.440,22  42.440,22  271.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 2  1.023.871,17  1.678.575,71  654.704,54  5.883.094,81  74.179,87  5.808.914,94  1.384.222,88  4.424.692,06 

Σελίδα: 1 από 2 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

 55.129.455,31  2.632.535,50  57.761.990,81  2.100.720,86  59.862.711,67  59.839.128,01  1.494.050,46  58.345.077,55 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

Σύνολο Κ.Α. : 3  58.345.077,55  59.839.128,01  1.494.050,46  59.862.711,67  2.100.720,86  57.761.990,81  2.632.535,50  55.129.455,31 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 0,00  11.271.858,75  11.271.858,75  0,00  11.271.858,75  15.619.800,00  1.070.000,00  14.549.800,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 2.308,09  27.854,03  30.162,12  0,00  30.162,12  90.080,26  23.080,26  67.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 4  14.616.800,00  15.709.880,26  1.093.080,26  11.302.020,87  0,00  11.302.020,87  11.299.712,78  2.308,09 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 0,00  39.868.566,49  39.868.566,49  0,00  39.868.566,49  39.868.566,49  18.118.566,49  21.750.000,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 5  21.750.000,00  39.868.566,49  18.118.566,49  39.868.566,49  0,00  39.868.566,49  39.868.566,49  0,00 

 181.133.493,67  26.617.270,20  207.750.763,87  196.074.455,76  2.204.538,38  193.869.917,38  130.397.993,82  63.471.923,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

Σελίδα: 2 από 2 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 

ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 

ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 

ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 

ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 

ΦΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

011 Μισθώματα 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 

 61.374,67  783.676,82  845.051,49  0,00  845.051,49  763.119,39  163.119,39  600.000,00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 
ΡΟΔΟΥ 

 209.748,54  0,00  209.748,54  0,00  209.748,54  200.000,00  0,00  200.000,00 0111.0004 Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 0111.0006 Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών χώρων 

 7.278,15  1.832,77  9.110,92  0,00  9.110,92  17.000,00  0,00  17.000,00 0111.0007 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 9.067,44  16.419,08  25.486,52  0,00  25.486,52  35.000,00  0,00  35.000,00 0111.0008 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 0,00  17.790,74  17.790,74  0,00  17.790,74  30.000,00  0,00  30.000,00 0111.0009 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  2.799,03  2.799,03  0,00  2.799,03  2.900,00  0,00  2.900,00 0111.0010 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 0,00  4.156,06  4.156,06  0,00  4.156,06  10.000,00  0,00  10.000,00 0111.0011 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  Ν.ΡΟΔΟΥ 

 142,00  7.490,00  7.632,00  0,00  7.632,00  7.146,00  146,00  7.000,00 0111.0012 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 72.185,30  2.038,30  74.223,60  0,00  74.223,60  3.000,00  0,00  3.000,00 0111.0013 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ 

 0,00  35.415,38  35.415,38  0,00  35.415,38  33.800,13  11.800,13  22.000,00 0111.0014 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00  0,00  80.000,00 0111.0015 Μισθώματα απο "Ηχος και Φως" 

Σύνολο Κ.Α. : 0111  1.011.900,00  1.186.965,52  175.065,52  1.231.414,28  0,00  1.231.414,28  871.618,18  359.796,10 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 
2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 

Σύνολο Κ.Α. : 011  1.011.900,00  1.187.965,52  176.065,52  1.231.414,28  0,00  1.231.414,28  871.618,18  359.796,10 

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 

Σελίδα: 1 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  30.905,84  30.905,84  0,00  30.905,84  35.000,00  0,00  35.000,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 

 76.116,01  81.489,15  157.605,16  1.500,00  159.105,16  78.755,22  48.755,22  30.000,00 0129.0002 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

Σύνολο Κ.Α. : 0129  30.000,00  78.755,22  48.755,22  159.105,16  1.500,00  157.605,16  81.489,15  76.116,01 

Σύνολο Κ.Α. : 012  65.000,00  113.755,22  48.755,22  190.011,00  1.500,00  188.511,00  112.394,99  76.116,01 

Σύνολο Κ.Α. : 01  1.076.900,00  1.301.720,74  224.820,74  1.421.425,28  1.500,00  1.419.925,28  984.013,17  435.912,11 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

021 Τόκοι κεφαλαίων 

 0,00  430.550,10  430.550,10  0,00  430.550,10  300.000,00  0,00  300.000,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 

Σύνολο Κ.Α. : 021  300.000,00  300.000,00  0,00  430.550,10  0,00  430.550,10  430.550,10  0,00 

023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 

 0,00  1.400,00  1.400,00  0,00  1.400,00  1.400,00  1.400,00  0,00 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 

Σύνολο Κ.Α. : 023  0,00  1.400,00  1.400,00  1.400,00  0,00  1.400,00  1.400,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 02  300.000,00  301.400,00  1.400,00  431.950,10  0,00  431.950,10  431.950,10  0,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 27.474,86  18.063.133,83  18.090.608,69  0,00  18.090.608,69  18.050.526,37 -313.266,40  18.363.792,77 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.678,52  0,00  13.678,52 0311.0002 Τέλη Καθαριότητας απο ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ 

 0,00  85.236,60  85.236,60  0,00  85.236,60  83.563,35  63.563,35  20.000,00 0311.0003 Εσοδα απο ΧΥΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 0311  18.397.471,29  18.147.768,24 -249.703,05  18.175.845,29  0,00  18.175.845,29  18.148.370,43  27.474,86 

0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 0,00  52.343,04  52.343,04  0,00  52.343,04  52.343,04  52.343,04  0,00 0313.0002 Έσοδα ανακύκλωσης 

Σύνολο Κ.Α. : 0313  0,00  52.343,04  52.343,04  52.343,04  0,00  52.343,04  52.343,04  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 031  18.397.471,29  18.200.111,28 -197.360,01  18.228.188,33  0,00  18.228.188,33  18.200.713,47  27.474,86 

Σύνολο Κ.Α. : 03  18.397.471,29  18.200.111,28 -197.360,01  18.228.188,33  0,00  18.228.188,33  18.200.713,47  27.474,86 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σελίδα: 2 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 

 0,00  24.326,33  24.326,33  0,00  24.326,33  25.000,00 -5.000,00  30.000,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 

 0,00  31.354,00  31.354,00  0,00  31.354,00  35.000,00  0,00  35.000,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  0,00  4.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής. 

 0,00  450,00  450,00  0,00  450,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 

 0,00  870,00  870,00  0,00  870,00  870,00 -7.130,00  8.000,00 0417.0001 Δικαιώματα Εκκκλησίας 

 0,00  1.056,00  1.056,00  0,00  1.056,00  1.056,00 -23.944,00  25.000,00 0417.0002 Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 0417.0003 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

 0,00  54,00  54,00  0,00  54,00  54,00 -2.946,00  3.000,00 0417.0004 Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.500,00  1.500,00 0417.0005 Λοιπά εσοδα 

 0,00  32.067,10  32.067,10  0,00  32.067,10  38.500,00  38.500,00  0,00 0417.0006 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 

Σύνολο Κ.Α. : 0417  38.500,00  40.480,00  1.980,00  34.047,10  0,00  34.047,10  34.047,10  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 041  108.500,00  106.480,00 -2.020,00  90.177,43  0,00  90.177,43  90.177,43  0,00 

043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 

 0,00  1.241.923,85  1.241.923,85  0,00  1.241.923,85  1.241.923,85  251.923,85  990.000,00 0432.0001 Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων 

Σύνολο Κ.Α. : 0432  990.000,00  1.241.923,85  251.923,85  1.241.923,85  0,00  1.241.923,85  1.241.923,85  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 043  990.000,00  1.241.923,85  251.923,85  1.241.923,85  0,00  1.241.923,85  1.241.923,85  0,00 

044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

 9.839,09  1.975.432,38  1.985.271,47  0,00  1.985.271,47  1.971.041,13  66.385,55  1.904.655,58 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

Σύνολο Κ.Α. : 0441  1.904.655,58  1.971.041,13  66.385,55  1.985.271,47  0,00  1.985.271,47  1.975.432,38  9.839,09 

Σύνολο Κ.Α. : 044  1.904.655,58  1.971.041,13  66.385,55  1.985.271,47  0,00  1.985.271,47  1.975.432,38  9.839,09 

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

Σελίδα: 3 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  3.599.048,80  3.599.048,80  0,00  3.599.048,80  3.593.292,73  993.292,73  2.600.000,00 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 
27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 

 0,00  537.831,92  537.831,92  0,00  537.831,92  534.684,07  84.684,07  450.000,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 

Σύνολο Κ.Α. : 045  3.050.000,00  4.127.976,80  1.077.976,80  4.136.880,72  0,00  4.136.880,72  4.136.880,72  0,00 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

 211,50  536.920,42  537.131,92  0,00  537.131,92  533.555,42  33.555,42  500.000,00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

 0,00  2.822,26  2.822,26  0,00  2.822,26  2.812,24  1.212,24  1.600,00 0461.0004 Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης 

Σύνολο Κ.Α. : 0461  501.600,00  536.367,66  34.767,66  539.954,18  0,00  539.954,18  539.742,68  211,50 

 0,00  19,98  19,98  0,00  19,98  500,00  0,00  500,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 

 2.562,41  910,90  3.473,31  0,00  3.473,31  1.000,00  1.000,00  0,00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, 
άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 

 0,00  330.023,10  330.023,10  0,00  330.023,10  330.023,10  10.023,10  320.000,00 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 
4 Ν. 1900/90). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 
27 Ν. 2130/93). 

 0,00  38.356,99  38.356,99  0,00  38.356,99  40.000,00  0,00  40.000,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 

 0,00  153.541,63  153.541,63  0,00  153.541,63  170.000,00  0,00  170.000,00 0469.0001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν2773/99) 

Σύνολο Κ.Α. : 0469  170.000,00  170.000,00  0,00  153.541,63  0,00  153.541,63  153.541,63  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 046  1.033.100,00  1.078.890,76  45.790,76  1.065.369,19  0,00  1.065.369,19  1.062.595,28  2.773,91 

Σύνολο Κ.Α. : 04  7.086.255,58  8.526.312,54  1.440.056,96  8.519.622,66  0,00  8.519.622,66  8.507.009,66  12.613,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

051 Φόροι 

 2.586,98  4.941,96  7.528,94  0,00  7.528,94  4.843,11  2.843,11  2.000,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 

Σύνολο Κ.Α. : 051  2.000,00  4.843,11  2.843,11  7.528,94  0,00  7.528,94  4.941,96  2.586,98 

052 Εισφορές 

0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 

 19.459,00  3.806,44  23.265,44  0,00  23.265,44  3.806,44  1.806,44  2.000,00 0521.0001 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ 

Σελίδα: 4 από 25 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



61 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  1.314,72  1.314,72  0,00  1.314,72  30.000,00  0,00  30.000,00 0521.0002 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας 

 30.341,72  27.783,76  58.125,48  0,00  58.125,48  27.108,47  22.108,47  5.000,00 0521.0003 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0004 Πράξη εφαρμογής Σορωνής 

 0,00  5.922,73  5.922,73  0,00  5.922,73  5.922,73  4.922,73  1.000,00 0521.0005 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι) 

 0,00  922,44  922,44  0,00  922,44  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0006 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Καλυθιών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0007 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Απολακκιάς 

 0,00  405,93  405,93  0,00  405,93  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0008 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Θεολόγου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0009 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Καλάθου 

Σύνολο Κ.Α. : 0521  43.000,00  71.837,64  28.837,64  89.956,74  0,00  89.956,74  40.156,02  49.800,72 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή επέκτασης Σχεδίου 
Πόλεως περιοχής Ασγούρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0003 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή επέκτασης σχεδίου 
πόλεως περιοχής Ροδοπούλα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0004 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή επέκτασης σχεδίου 
πόλεως περιοχη Ανω Ροδινι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0005 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή Επέκταση σχεδίου 
πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0006 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή από την Πράξη 
εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Σορωνής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0007 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή από την Πράξη 
εφαρμογής σχεδίου πόλεως στο  Χαράκι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0008 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή από την Πράξη 
εφαρμογήςπολεοδομικής μελέτης οικισμού Απολακκιάς 

Σύνολο Κ.Α. : 0522  8.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  154.343,41  154.343,41  0,00  154.343,41  154.343,41  4.343,41  150.000,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 
ν.1337/1983) 

0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0524.0001 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του 
ν.4067/2012) 

Σύνολο Κ.Α. : 0524  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

Σελίδα: 5 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  6.000,00  6.000,00  0,00  6.000,00  14.900,00  0,00  14.900,00 0526.0001 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

Σύνολο Κ.Α. : 0526  14.900,00  14.900,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00  6.000,00  0,00 

0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  8.827,50  8.827,50  0,00  8.827,50  20.000,00  0,00  20.000,00 0527.0001 Έσοδα παιδικού σταθμού Κρεμαστής από τροφεία 

 0,00  9.760,00  9.760,00  0,00  9.760,00  20.000,00  0,00  20.000,00 0527.0002 Έσοδα παιδικού σταθμού Παραδεισίου από τροφεία 

 0,00  3.972,50  3.972,50  0,00  3.972,50  15.000,00  0,00  15.000,00 0527.0003 Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από τροφεία 

 0,00  6.497,50  6.497,50  0,00  6.497,50  15.000,00  0,00  15.000,00 0527.0004 Έσοδα παιδικού σταθμού Αρχαγγέλου από τροφεία 

 0,00  6.230,00  6.230,00  0,00  6.230,00  6.005,00  5,00  6.000,00 0527.0005 Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από τροφεία 

 0,00  14.120,00  14.120,00  0,00  14.120,00  25.000,00  0,00  25.000,00 0527.0007 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία 

 0,00  14.620,00  14.620,00  0,00  14.620,00  22.000,00  0,00  22.000,00 0527.0008 Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε από τροφεία 

 0,00  11.338,75  11.338,75  0,00  11.338,75  20.000,00  0,00  20.000,00 0527.0009 Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από τροφεία 

 0,00  11.945,00  11.945,00  0,00  11.945,00  20.000,00  0,00  20.000,00 0527.0010 Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από 
τροφεία 

 0,00  1.185,00  1.185,00  0,00  1.185,00  10.000,00  0,00  10.000,00 0527.0011 Έσοδα παιδικού σταθμού Καλυθιών από τροφεία 

 0,00  11.252,50  11.252,50  0,00  11.252,50  12.000,00  0,00  12.000,00 0527.0012 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου Φαληρακίου από 
τροφεία 

 0,00  3.135,00  3.135,00  0,00  3.135,00  5.000,00  0,00  5.000,00 0527.0013 Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία 

 0,00  6.202,50  6.202,50  0,00  6.202,50  8.000,00  0,00  8.000,00 0527.0014 Έσοδα παιδικού σταθμού Ασκληπειού από τροφεία 

 0,00  6.940,00  6.940,00  0,00  6.940,00  12.000,00  0,00  12.000,00 0527.0015 Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων από τροφεία 

 0,00  12.185,00  12.185,00  0,00  12.185,00  15.000,00  0,00  15.000,00 0527.0016 Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από τροφεία 

 0,00  15.457,50  15.457,50  0,00  15.457,50  22.000,00  0,00  22.000,00 0527.0017 Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην Δ.Ροδίων 
(Ανάληψης)από τροφεία 

 0,00  5.585,00  5.585,00  0,00  5.585,00  7.000,00  0,00  7.000,00 0527.0018 Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία 

 0,00  3.087,50  3.087,50  0,00  3.087,50  3.000,00  0,00  3.000,00 0527.0019 Έσοδα παιδικού σταθμού Έμπωνας από τροφεία 

 0,00  740,00  740,00  0,00  740,00  5.000,00  0,00  5.000,00 0527.0020 Έσοδα παιδικού σταθμού Σορωνής από τροφεία 

Σύνολο Κ.Α. : 0527  262.000,00  262.005,00  5,00  153.081,25  0,00  153.081,25  153.081,25  0,00 

0529 Λοιπές εισφορές 

Σελίδα: 6 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



63 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  2.713,00  2.713,00  0,00  2.713,00  2.713,00  1.513,00  1.200,00 0529.0001 Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ 

 0,00  302,50  302,50  0,00  302,50  302,50  302,50  0,00 0529.0002 Έσοδα απο ΚΔΑΠ Καλλιθέας 

 0,00  1.085,00  1.085,00  0,00  1.085,00  1.085,00  1.085,00  0,00 0529.0003 Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης 

Σύνολο Κ.Α. : 0529  1.200,00  4.100,50  2.900,50  4.100,50  0,00  4.100,50  4.100,50  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 052  480.100,00  516.186,55  36.086,55  407.481,90  0,00  407.481,90  357.681,18  49.800,72 

Σύνολο Κ.Α. : 05  482.100,00  521.029,66  38.929,66  415.010,84  0,00  415.010,84  362.623,14  52.387,70 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 0,00  12.203.012,56  12.203.012,56  0,00  12.203.012,56  12.217.171,68  0,00  12.217.171,68 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  19.832,76  19.832,76  0,00  19.832,76  19.832,76  0,00  19.832,76 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 
δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 

 0,00  9.078.400,00  9.078.400,00  0,00  9.078.400,00  9.078.400,00  969.600,00  8.108.800,00 0613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου. 

 0,00  1.222.600,00  1.222.600,00  0,00  1.222.600,00  1.222.600,00  93.960,00  1.128.640,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 

 0,00  62.926,53  62.926,53  0,00  62.926,53  64.149,22  0,00  64.149,22 0619.0007 Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 
καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων. 

Σύνολο Κ.Α. : 0619  64.149,22  64.149,22  0,00  62.926,53  0,00  62.926,53  62.926,53  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 061  21.538.593,66  22.602.153,66  1.063.560,00  22.586.771,85  0,00  22.586.771,85  22.586.771,85  0,00 

062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών 

0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 

 0,00  11.107.679,99  11.107.679,99  0,00  11.107.679,99  11.421.459,04  600.000,00  10.821.459,04 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β 
περιπτ.17 του ν 3852/10) 

Σύνολο Κ.Α. : 0621  10.821.459,04  11.421.459,04  600.000,00  11.107.679,99  0,00  11.107.679,99  11.107.679,99  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 062  10.821.459,04  11.421.459,04  600.000,00  11.107.679,99  0,00  11.107.679,99  11.107.679,99  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 06  32.360.052,70  34.023.612,70  1.663.560,00  33.694.451,84  0,00  33.694.451,84  33.694.451,84  0,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  0,00 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 

Σελίδα: 7 από 25 
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Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  42.310,00  42.310,00  0,00  42.310,00  55.000,00 -5.000,00  60.000,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 

 0,00  180,00  180,00  0,00  180,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0713.0002 Λοιπά παράβολα 

Σύνολο Κ.Α. : 0713  61.000,00  56.000,00 -5.000,00  42.490,00  0,00  42.490,00  42.490,00  0,00 

 0,00  365.339,06  365.339,06  0,00  365.339,06  365.339,06  365.339,06  0,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 
24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 0718.0000 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  345.947,63  345.947,63  0,00  345.947,63  400.000,00  0,00  400.000,00 0718.0001 Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0718.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  676,73  676,73  0,00  676,73  1.000,00  0,00  1.000,00 0718.0005 Συνδρομές χρηστών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0718.0006 Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων 
συντροφιάς 

 0,00  1.260,00  1.260,00  0,00  1.260,00  5.000,00  5.000,00  0,00 0718.0007 Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών 
πωλητών υπαίθριου εμπορίου 

Σύνολο Κ.Α. : 0718  405.000,00  410.000,00  5.000,00  347.884,36  0,00  347.884,36  347.884,36  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 071  466.000,00  832.839,06  366.839,06  757.213,42  0,00  757.213,42  757.213,42  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 07  466.000,00  832.839,06  366.839,06  757.213,42  0,00  757.213,42  757.213,42  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0  60.168.779,57  63.707.025,98  3.538.246,41  63.467.862,47  1.500,00  63.466.362,47  62.937.974,80  528.387,67 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 

Σύνολο Κ.Α. : 112  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 11  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 1211.0006 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του σχεδίου "Γέφυρες 
Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος "Στέγαση και 
Έργασία για τους άστεγους" 

Σελίδα: 8 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 1211  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 1213.0001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΠΝΑ για την 
κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1213  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  145.000,00  145.000,00  0,00  145.000,00  145.000,00  0,00  145.000,00 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες 

1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 

 0,00  2.815.816,61  2.815.816,61  0,00  2.815.816,61  3.761.865,32  832.991,97  2.928.873,35 1215.0001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 1215  2.928.873,35  3.761.865,32  832.991,97  2.815.816,61  0,00  2.815.816,61  2.815.816,61  0,00 

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 

 0,00  430.875,24  430.875,24  0,00  430.875,24  372.500,36  39.650,36  332.850,00 1219.0002 Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι 

Σύνολο Κ.Α. : 1219  332.850,00  372.500,36  39.650,36  430.875,24  0,00  430.875,24  430.875,24  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 121  3.406.723,35  4.389.365,68  982.642,33  3.391.691,85  0,00  3.391.691,85  3.391.691,85  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 12  3.406.723,35  4.389.365,68  982.642,33  3.391.691,85  0,00  3.391.691,85  3.391.691,85  0,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

 0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00 1311.0001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

Σύνολο Κ.Α. : 1311  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00 

 0,00  394.500,00  394.500,00  0,00  394.500,00  394.500,00  130.700,00  263.800,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 
2880/2001) 

 0,00  113.000,00  113.000,00  0,00  113.000,00  113.000,00  0,00  113.000,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
επενδυτικές δαπάνες 

1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.040,00  0,00  6.040,00 1319.0001 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 
Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων. 

Σύνολο Κ.Α. : 1319  6.040,00  6.040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 131  2.266.780,00  2.397.480,00  130.700,00  2.391.440,00  0,00  2.391.440,00  2.391.440,00  0,00 

132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00 1321.0001 ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου 

Σελίδα: 9 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  47.000,00  47.000,00  0,00  47.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00 1321.0002 Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.700,00  51.700,00  0,00 1321.0003 Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος 
Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  128.500,00  128.500,00  0,00 1321.0006 Διευθέτηση ρεύματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  68.200,00  68.200,00  0,00 1321.0007 Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.700,00  32.700,00  0,00 1321.0008 Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220.000,00  220.000,00  0,00 1321.0015 Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου 

 0,00  270.000,00  270.000,00  0,00  270.000,00  270.000,00 -730.000,00  1.000.000,00 1321.0081 Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67.600,00 -382.400,00  450.000,00 1321.0082 Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου 

 0,00  145.846,00  145.846,00  0,00  145.846,00  145.846,00  36.846,00  109.000,00 1321.0083 Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1321  1.559.000,00  1.184.546,00 -374.454,00  512.846,00  0,00  512.846,00  512.846,00  0,00 

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.338,22  62.338,22  0,00 1322.0001 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00 1322.0002 Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  365.000,00  365.000,00  0,00 1322.0003 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 
του Δ. Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00  31.000,00  20.000,00 1322.0004 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 1322.0005 Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής 'Επαυλης και Ανάπλαση 
Κήπου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 1322.0006 Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1322.0007 Αποχέτευση - Επεξεργασία και έργα διάθεσης λυμάτων Δήμου 
Νότιας Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  284.000,00  284.000,00  0,00 1322.0008 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1322.0017 Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων Δήμου Ροδίων 

 0,00  122.679,92  122.679,92  0,00  122.679,92  146.000,00  51.000,00  95.000,00 1322.0018 Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία στις  
28/1/2011 στο Δ.Ρόδου 

 0,00  235.810,03  235.810,03  0,00  235.810,03  250.000,00  0,00  250.000,00 1322.0021 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  απο τη θεομηνία 2013 
στο Δήμο Ρόδου. 

Σελίδα: 10 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 -277.927,00  327.927,00 1322.0025 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά 
στο Δ.Δ. Σορωνής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 1322.0028 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' 
και Β' βαθμού της χώρας 

 0,00  20.019,37  20.019,37  0,00  20.019,37  26.692,50  20.019,38  6.673,12 1322.0030 Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου MOTIVATE 
του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 

 0,00  25.276,99  25.276,99  0,00  25.276,99  33.702,66  25.277,00  8.425,66 1322.0031 Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
BLUEISLANDS του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 -283.000,00  308.000,00 1322.0032 Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική Ενότητα 
Ιαλυσού (Οικοδομικές και Ημ Εργασίες) 

Σύνολο Κ.Α. : 1322  1.018.025,78  1.395.733,38  377.707,60  403.786,31  0,00  403.786,31  403.786,31  0,00 

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 

 0,00  4.883,67  4.883,67  0,00  4.883,67  12.859,84  0,00  12.859,84 1323.0001 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''Visits4u'' 

 0,00  2.403,73  2.403,73  0,00  2.403,73  151.257,50  0,00  151.257,50 1323.0002 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''MOTIVATE'' 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  190.981,74  0,00  190.981,74 1323.0003 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''BLUEISLANDS 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  224.715,00  0,00  224.715,00 1323.0004 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP" 

 0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  30.000,00  245.390,00  0,00  245.390,00 1323.0005 ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια κτίρια 
του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ" 

 0,00  61.000,00  61.000,00  0,00  61.000,00  408.300,00  108.000,00  300.300,00 1323.0006 Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών 
για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  81.050,00  81.050,00  0,00  81.050,00  193.500,00  5.000,00  188.500,00 1323.0007 ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε 
Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA" 

Σύνολο Κ.Α. : 1323  1.314.004,08  1.427.004,08  113.000,00  179.337,40  0,00  179.337,40  179.337,40  0,00 

1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -400.000,00  400.000,00 1326.0001 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Ανακατασκευή 
υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -650.000,00  650.000,00 1326.0002 Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για 
επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0003 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - 
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίων Αποστόλων 
(Γήπεδο Μπάσκετ και 5Χ5)" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0004 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Κατασκευή 
γηπέδου Ράγκμπι" 

Σελίδα: 11 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  692.000,00  0,00  692.000,00 1326.0005 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Αποπεράτωση 
ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού 
(Οικοδομικές και Ημ Εργασίες)" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170.000,00  0,00  170.000,00 1326.0007 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Αποκατάσταση 
Εξωτερικών Όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  340.000,00  0,00  340.000,00 1326.0008 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Βελτιωτικέςπαρεμβάσεις παραλιακής λεοφόρου Κρεμαστής" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  192.334,88  192.334,88  0,00 1326.0009 Προγρ. σύμβαση μεταξύ Υπ. Ναυτιλίας & Ν. Πολιτικής και Δ. 
Ρόδου για τα έργα "Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου 
Ρόδου και Α'ΛΤ Λίνδου και Ανακατασκευή-διαμόρφωση χώρων 
κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  0,00  200.000,00 1326.0010 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Έργα υποδομής 
για τις ανάγκες στέγασης ΡΟΜΑ" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1326.0015 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 
Δήμου Ρόδου για το έργο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο 
Διαγόρα – Ά Φάση» 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1326.0016 Προγρ. σύμβαση μεταξύ Υπ. Πολιτισμού καιΑθλητισμού και Δ. 
Ρόδου για το έργο «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου 
Γυμναστηρίου Ρόδου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
αγωνιστικού χώρου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1326.0017 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 
Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ 
Αφάντου» 

 0,00  155.257,90  155.257,90  0,00  155.257,90  416.000,00  96.000,00  320.000,00 1326.0042 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - 
συντήρηση σχολικών κτιρίων" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00  25.000,00  15.000,00 1326.0043 Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 
Μεσσαναγρού 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00  0,00  350.000,00 1326.0044 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Κατασκευή νέων 
και ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων στο Φαληράκι και 
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά νέας 
τεχνολογίας τύπου LED". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00  0,00  125.000,00 1326.0045 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Ηλεκτροφωτισμός 
Δημοτικού γηπέδου Λάρδου". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  0,00  500.000,00 1326.0046 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Κατασκευή 
πεζοδρομίων απο Λιμένα Μαρίνας προς εμπορικό Λιμένα Ρόδου 
(οδός Αυστραλιας)". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0049 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Ανακατασκευή 
γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο φυτώριο Ρόδου''. 

Σελίδα: 12 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 1326.0050 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Βελτίωση 
υποδομών λαϊκής Αγίου Δημητρίου και ίδρυση νέας ιχθυαγοράς''. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 1326.0052 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Αποκατάσταση  - 
Ανάπλαση περιμετρικού δρόμου και ελαφοκομείου πάρκου 
Ροδινιού" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  729.000,00  0,00  729.000,00 1326.0053 Προγραμματική Σύμβση με ΠΝΑ για το έργο "Συντηρήσεις 
Σχολικών Κτιρίων Νήσου Ρόδου" 

Σύνολο Κ.Α. : 1326  6.791.000,00  6.057.334,88 -733.665,12  155.257,90  0,00  155.257,90  155.257,90  0,00 

1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 

 0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  0,00 1327.0001 Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Κισθηνίου 

Σύνολο Κ.Α. : 1327  0,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  0,00  15.000,00  15.000,00  0,00 

1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 0,00  27.265,57  27.265,57  0,00  27.265,57  139.710,00  139.710,00  0,00 1328.0001 Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1328.0002 Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής 
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59.590,00  59.590,00  0,00 1328.0004 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. 
Διμύλιας-Ελεούσας-Πλατανιών-Απολλώνων-Σαλάκου Δημοτικής 
Ενότητας Καμείρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 1328.0005 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. 
Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.379,78  16.379,78  0,00 1328.0006 Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στις 
παραλίες Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  101.000,00  101.000,00  0,00 1328.0007 Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση 
Υπηρεσιών του Δήμου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.973,00  0,00  14.973,00 1328.0026 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής 

 0,00  896.169,44  896.169,44  0,00  896.169,44  900.000,00  0,00  900.000,00 1328.0076 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 
σταθμοί και ΚΔΑΠ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  0,00  100.000,00 1328.0088 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις Τ.Κ 
Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής 

Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  172.659,17  0,00  172.659,17 1328.0101 Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, 
λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων τεχνολογιών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  357.790,40  357.790,40  0,00 1328.0104 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  115.000,00  115.000,00  0,00  115.000,00  184.000,00  0,00  184.000,00 1328.0105 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 
Ρόδου. 

 0,00  25.000,00  25.000,00  0,00  25.000,00  65.000,00  0,00  65.000,00 1328.0106 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  20.000,00  94.900,00  0,00  94.900,00 1328.0107 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 

 0,00  169.552,00  169.552,00  0,00  169.552,00  188.640,00  18.640,00  170.000,00 1328.0108 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105.000,00  10.000,00  95.000,00 1328.0109 Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -488.400,00  488.400,00 1328.0110 Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι. 

Σύνολο Κ.Α. : 1328  2.284.932,17  2.560.642,35  275.710,18  1.252.987,01  0,00  1.252.987,01  1.252.987,01  0,00 

1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 1329.0001 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δ. Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1329.0034 Οριοθέτηση παραδοσιακού οικισμού Κατταβιάς και πολεοδομική 
μελέτη(ΔΕΗ Α.Ε.) 

 0,00  85.740,79  85.740,79  0,00  85.740,79  91.600,00  51.600,00  40.000,00 1329.0035 Ηλεκτοφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270.000,00  0,00  270.000,00 1329.0036 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς.(Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  410.000,00  0,00  410.000,00 1329.0037 Πλακόστρωση οδών και πλατείων Κατταβιάς(Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00  0,00  150.000,00 1329.0038 Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο 
Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  0,00  450.000,00 1329.0041 Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ 
στην Τ.Κ. Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  95.619,41  95.619,41  0,00  95.619,41  2.086.000,00  0,00  2.086.000,00 1329.0042 Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1329  3.407.000,00  3.518.600,00  111.600,00  181.360,20  0,00  181.360,20  181.360,20  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 132  16.373.962,03  16.158.860,69 -215.101,34  2.700.574,82  0,00  2.700.574,82  2.700.574,82  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 13  18.640.742,03  18.556.340,69 -84.401,34  5.092.014,82  0,00  5.092.014,82  5.092.014,82  0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 

 0,00  628.855,89  628.855,89  0,00  628.855,89  616.572,80 -83.427,20  700.000,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 
ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 

Σύνολο Κ.Α. : 1511  700.000,00  616.572,80 -83.427,20  628.855,89  0,00  628.855,89  628.855,89  0,00 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

Σελίδα: 14 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1512.0001 Λοιπά πρόστιμα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1512.0002 Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας 

 0,00  44.010,74  44.010,74  0,00  44.010,74  83.000,00  0,00  83.000,00 1512.0003 Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 0,00  490,00  490,00  0,00  490,00  470,00  470,00  0,00 1512.0004 Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 0,00  81.515,00  81.515,00  0,00  81.515,00  80.630,00  10.630,00  70.000,00 1512.0005 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές) 

 0,00  39.875,00  39.875,00  0,00  39.875,00  55.000,00  0,00  55.000,00 1512.0006 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση) 

 0,00  289.290,95  289.290,95  0,00  289.290,95  310.000,00  0,00  310.000,00 1512.0007 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 
31 Ν. 2130/93). 

 0,00  2.550,00  2.550,00  0,00  2.550,00  6.000,00  0,00  6.000,00 1512.0008 Πρόστιμα ΚΟΚ Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1512  527.000,00  538.100,00  11.100,00  457.731,69  0,00  457.731,69  457.731,69  0,00 

1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 

 0,00  17.598,59  17.598,59  0,00  17.598,59  44.000,00  0,00  44.000,00 1513.0001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 
1080/80) 

 8.700,23  10.432,35  19.132,58  303,44  19.436,02  10.289,91  3.289,91  7.000,00 1513.0002 Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 145.128,70  129.388,79  274.517,49  2.505,33  277.022,82  128.271,71  68.271,71  60.000,00 1513.0003 Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

Σύνολο Κ.Α. : 1513  111.000,00  182.561,62  71.561,62  314.057,43  2.808,77  311.248,66  157.419,73  153.828,93 

 428,71  0,00  428,71  0,00  428,71  0,00  0,00  0,00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 

1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

 387.190,75  43.970,84  431.161,59  12.605,58  443.767,17  45.000,00  0,00  45.000,00 1519.0001 Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 186.222,98  9.195,13  195.418,11  349,19  195.767,30  20.000,00  0,00  20.000,00 1519.0002 Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1519.0003 Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 2.501.236,21  100,00  2.501.336,21  0,00  2.501.336,21  2.000,00  0,00  2.000,00 1519.0008 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων 

 77.622,85  183.466,63  261.089,48  12.374,11  273.463,59  181.041,66  101.041,66  80.000,00 1519.0009 Πρόστιμα από ΤΑΠ 

 49.750,00  3.350,00  53.100,00  0,00  53.100,00  15.000,00  0,00  15.000,00 1519.0010 Πρόστιμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 
1723/Β’/18-5-2017) 

 30.800,00  1.350,00  32.150,00  0,00  32.150,00  5.000,00  0,00  5.000,00 1519.0011 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7) 

Σελίδα: 15 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  500,00  0,00 1519.0012 Πρόστιμα παράβασης κανονισμών καθαριότητας 

Σύνολο Κ.Α. : 1519  169.000,00  270.541,66  101.541,66  3.499.584,27  25.328,88  3.474.255,39  241.432,60  3.232.822,79 

Σύνολο Κ.Α. : 151  1.507.000,00  1.607.776,08  100.776,08  4.900.657,99  28.137,65  4.872.520,34  1.485.439,91  3.387.080,43 

152 Παράβολα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 

1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1522.0004 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

Σύνολο Κ.Α. : 1522  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 152  2.500,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 15  1.509.500,00  1.610.276,08  100.776,08  4.900.657,99  28.137,65  4.872.520,34  1.485.439,91  3.387.080,43 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 

1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 

 0,00  42.635,53  42.635,53  0,00  42.635,53  40.973,93  973,93  40.000,00 1624.0002 Έσοδα από δημοσιεύσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 1624  40.000,00  40.973,93  973,93  42.635,53  0,00  42.635,53  42.635,53  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 162  40.000,00  40.973,93  973,93  42.635,53  0,00  42.635,53  42.635,53  0,00 

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

 0,00  280,00  280,00  0,00  280,00  280,00  280,00  0,00 1693.0001 Εσοδα απο εκμετάλευση εκδόσεων βιβλίων 

 0,00  66.780,00  66.780,00  0,00  66.780,00  80.000,00  0,00  80.000,00 1693.0002 Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαμων 

 0,00  70,00  70,00  0,00  70,00  500,00  500,00  0,00 1693.0003 Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 
φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002) 

Σύνολο Κ.Α. : 1693  80.000,00  80.780,00  780,00  67.130,00  0,00  67.130,00  67.130,00  0,00 

1694 'Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001) 

 0,00  769.423,21  769.423,21  0,00  769.423,21  769.423,21  169.423,21  600.000,00 1694.0001 'Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης 
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Προτιμισιακό  ΚΥΔ 

 0,00  835.925,39  835.925,39  0,00  835.925,39  835.925,39  535.925,39  300.000,00 1694.0003 Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης 
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Δημοπρασίες ΚΥΔ 

Σελίδα: 16 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 1694  900.000,00  1.605.348,60  705.348,60  1.605.348,60  0,00  1.605.348,60  1.605.348,60  0,00 

1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  3.792,98  3.792,98  0,00  3.792,98  5.000,00  0,00  5.000,00 1699.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

 0,00  562.412,32  562.412,32  0,00  562.412,32  620.000,00  0,00  620.000,00 1699.0006 Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου. 

 0,00  7.012,92  7.012,92  0,00  7.012,92  19.000,00  0,00  19.000,00 1699.0007 Εφάπαξ καταβολή τέλους διεύλευσης τομής και εγκατάστασης 
επι του εδάφους 

 0,00  17.502,44  17.502,44  0,00  17.502,44  17.502,44  12.502,44  5.000,00 1699.0008 Λοιπά έκτακτα έσοδα προερχόμενα από ΓΓΠΣ (Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) 

Σύνολο Κ.Α. : 1699  649.000,00  661.502,44  12.502,44  590.720,66  0,00  590.720,66  590.720,66  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 169  1.629.000,00  2.347.631,04  718.631,04  2.263.199,26  0,00  2.263.199,26  2.263.199,26  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 16  1.669.000,00  2.388.604,97  719.604,97  2.305.834,79  0,00  2.305.834,79  2.305.834,79  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 1  25.228.965,38  26.947.587,42  1.718.622,04  15.690.199,45  28.137,65  15.662.061,80  12.274.981,37  3.387.080,43 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 1.008.486,09  389.422,09  1.397.908,18  0,00  1.397.908,18  381.130,96  258.953,43  122.177,53 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  112.493,64  0,00  112.493,64 2111.0002 Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου 

 3.662,75  1.126,75  4.789,50  0,00  4.789,50  1.126,75  1.126,75  0,00 2111.0003 'Εσοδα απο ΧΥΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 2111  234.671,17  494.751,35  260.080,18  1.402.697,68  0,00  1.402.697,68  390.548,84  1.012.148,84 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 59,90  10,50  70,40  0,00  70,40  15.000,00  0,00  15.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 110.079,33  250.778,17  360.857,50  0,00  360.857,50  247.478,08  177.478,08  70.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 

 40.545,30  33.287,72  73.833,02  0,00  73.833,02  33.287,72  33.287,72  0,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων. 

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

 338.915,56  104.338,18  443.253,74  0,00  443.253,74  130.000,00  0,00  130.000,00 2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

 649.498,05  207.826,66  857.324,71  0,00  857.324,71  207.775,31  27.775,31  180.000,00 2118.0002 Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

Σελίδα: 17 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 2118  310.000,00  337.775,31  27.775,31  1.300.578,45  0,00  1.300.578,45  312.164,84  988.413,61 

2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 

 0,00  4.409,44  4.409,44  0,00  4.409,44  4.409,44  3.409,44  1.000,00 2119.0001 Από μισθώματα ακινήτων πάσης φύσης 

 4.361,44  1.402,23  5.763,67  0,00  5.763,67  2.200,00  0,00  2.200,00 2119.0003 Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 2119.0004 Από διάφορα λοιπά Έσοδα 

 72.393,74  13.568,86  85.962,60  0,00  85.962,60  13.568,86  13.568,86  0,00 2119.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 0,00  6.690,00  6.690,00  0,00  6.690,00  6.654,80  6.654,80  0,00 2119.0008 Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων 

 79.238,96  37.385,37  116.624,33  18,92  116.643,25  36.818,55  31.818,55  5.000,00 2119.0009 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 21.806,40  42.541,10  64.347,50  0,00  64.347,50  70.000,00  0,00  70.000,00 2119.0010 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 
9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 300,00  253,75  553,75  0,00  553,75  253,75  253,75  0,00 2119.0011 Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ 

 3.050,00  3.170,00  6.220,00  0,00  6.220,00  7.000,00  0,00  7.000,00 2119.0012 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 113.376,12  28.039,13  141.415,25  0,00  141.415,25  28.039,13  21.039,13  7.000,00 2119.0013 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αρθ.15 Ν2115/93, αρθ27 
Ν.2130/93) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 2119.0014 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 2119.0015 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  4.000,00  0,00 2119.0016 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 
2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 

 0,00  4.500,00  4.500,00  0,00  4.500,00  5.000,00  5.000,00  0,00 2119.0017 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 

 36.539,91  24.037,83  60.577,74  0,00  60.577,74  23.188,91  23.188,91  0,00 2119.0018 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 

 0,00  4.709,59  4.709,59  0,00  4.709,59  4.709,59  4.709,59  0,00 2119.0019 Συνδρομές χρηστών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Δήμου Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 2119  103.200,00  216.843,03  113.643,03  501.792,79  18,92  501.773,87  170.707,30  331.066,57 

Σύνολο Κ.Α. : 211  752.871,17  1.365.135,49  612.264,32  3.639.829,84  18,92  3.639.810,92  1.157.497,37  2.482.313,55 

Σύνολο Κ.Α. : 21  752.871,17  1.365.135,49  612.264,32  3.639.829,84  18,92  3.639.810,92  1.157.497,37  2.482.313,55 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 

2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

Σελίδα: 18 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 329.969,56  33.209,69  363.179,25  27.097,75  390.277,00  50.000,00  0,00  50.000,00 2211.0001 Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 326.415,45  14.109,55  340.525,00  200,00  340.725,00  25.000,00  0,00  25.000,00 2211.0002 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές) 

 235.210,51  26.522,49  261.733,00  4.580,00  266.313,00  26.103,10  1.103,10  25.000,00 2211.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση) 

 63,25  197,22  260,47  294,56  555,03  1.000,00  0,00  1.000,00 2211.0004 Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 2211.0005 Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00 2211.0006 Πρόστιμα τελών ακαθαρίστων εσόδων 

 301.786,01  28.451,74  330.237,75  20.054,25  350.292,00  28.061,43  3.061,43  25.000,00 2211.0007 Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 378.783,41  25.489,69  404.273,10  0,00  404.273,10  25.489,69  24.489,69  1.000,00 2211.0008 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 

 23.460,00  2.940,00  26.400,00  0,00  26.400,00  5.000,00  5.000,00  0,00 2211.0009 Πρόστιμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 
1723/Β’/18-5-2017) 

 24.000,00  0,00  24.000,00  0,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00 2211.0010 Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών 

 0,00  8.786,00  8.786,00  0,00  8.786,00  8.786,00  8.786,00  0,00 2211.0011 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 

Σύνολο Κ.Α. : 2211  140.000,00  182.440,22  42.440,22  1.811.621,13  52.226,56  1.759.394,57  139.706,38  1.619.688,19 

2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 319.516,05  74.385,95  393.902,00  1.000,00  394.902,00  80.000,00  0,00  80.000,00 2212.0002 Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων 

 300,00  200,00  500,00  0,00  500,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2212.0003 Λοιπά πρόστιμα 

 1.031,02  6.794,17  7.825,19  4.324,59  12.149,78  15.000,00  0,00  15.000,00 2212.0006 Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών 

 1.843,25  5.639,01  7.482,26  16.609,80  24.092,06  30.000,00  0,00  30.000,00 2212.0007 Πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού παρελθόντων ετών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 2212.0008 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7) 

Σύνολο Κ.Α. : 2212  131.000,00  131.000,00  0,00  431.643,84  21.934,39  409.709,45  87.019,13  322.690,32 

Σύνολο Κ.Α. : 221  271.000,00  313.440,22  42.440,22  2.243.264,97  74.160,95  2.169.104,02  226.725,51  1.942.378,51 

Σύνολο Κ.Α. : 22  271.000,00  313.440,22  42.440,22  2.243.264,97  74.160,95  2.169.104,02  226.725,51  1.942.378,51 

Σύνολο Κ.Α. : 2  1.023.871,17  1.678.575,71  654.704,54  5.883.094,81  74.179,87  5.808.914,94  1.384.222,88  4.424.692,06 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

Σελίδα: 19 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 

 2.632.806,08  225.908,28  2.858.714,36  107.994,30  2.966.708,66  2.948.980,50  1.946.983,82  1.001.996,68 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 2.300.124,29  73.627,83  2.373.752,12  239,70  2.373.991,82  2.373.991,82 -476.008,18  2.850.000,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 467.618,16  21.292,36  488.910,52  0,00  488.910,52  488.910,52  88.910,52  400.000,00 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 282.965,14  9.430,64  292.395,78  0,00  292.395,78  292.395,78  22.395,78  270.000,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 260.928,52  48.972,07  309.900,59  89,40  309.989,99  309.989,99  149.989,99  160.000,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 

 594.299,04  32.287,20  626.586,24  0,00  626.586,24  626.586,24 -103.413,76  730.000,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

 9.191.631,96  794.032,46  9.985.664,42  40.051,83  10.025.716,25  10.025.716,25 -774.283,75  10.800.000,00 3218.0001 Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

 5.145.217,38  152.317,97  5.297.535,35  8.256,16  5.305.791,51  5.305.791,51  305.791,51  5.000.000,00 3218.0002 Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

Σύνολο Κ.Α. : 3218  15.800.000,00  15.331.507,76 -468.492,24  15.331.507,76  48.307,99  15.283.199,77  946.350,43  14.336.849,34 

3219 Λοιπά έσοδα. 

 3.142.387,62  229.058,04  3.371.445,66  1.333,20  3.372.778,86  3.372.778,86  372.778,86  3.000.000,00 3219.0001 Έσοδα από μισθώματα 

 2.000.858,71  61.362,31  2.062.221,02  6.684,48  2.068.905,50  2.068.905,50  318.905,50  1.750.000,00 3219.0002 Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων 

 602.386,55  0,00  602.386,55  0,00  602.386,55  602.386,55  0,00  602.386,55 3219.0003 Από την συμμετοχή λοιπών Δήμων στο σκουπιδότοπο 

 3.031,53  0,00  3.031,53  0,00  3.031,53  3.031,53 -11,58  3.043,11 3219.0004 Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης 

 774.038,48  30.472,14  804.510,62  0,00  804.510,62  798.655,12  68.655,12  730.000,00 3219.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 469.967,87  0,00  469.967,87  0,00  469.967,87  469.967,87  0,00  469.967,87 3219.0006 Από τέλη διαφημίσεων 

 1.019.731,37  36.860,28  1.056.591,65  0,00  1.056.591,65  1.056.591,65 -263.408,35  1.320.000,00 3219.0008 Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών 

 1.897.282,74  90.567,93  1.987.850,67  3.754,19  1.991.604,86  1.991.604,86 -8.395,14  2.000.000,00 3219.0009 Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων 

 69.800,71  1.457,13  71.257,84  0,00  71.257,84  71.257,84 -742,16  72.000,00 3219.0010 Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ 

 314.316,03  58.577,27  372.893,30  15.792,64  388.685,94  388.685,94 -31.314,06  420.000,00 3219.0012 Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης 

 1.756.246,26  205.599,14  1.961.845,40  90,00  1.961.935,40  1.961.935,40 -288.064,60  2.250.000,00 3219.0099 Λοιπά έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3219  12.617.397,53  12.785.801,12  168.403,59  12.791.656,62  27.654,51  12.764.002,11  713.954,24  12.050.047,87 

Σύνολο Κ.Α. : 321  33.829.394,21  35.158.163,73  1.328.769,52  35.181.747,39  184.285,90  34.997.461,49  2.071.823,05  32.925.638,44 

Σελίδα: 20 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 

 523.723,39  4.296,68  528.020,07  0,00  528.020,07  528.020,07  221.033,20  306.986,87 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 2.736.324,38  86.838,29  2.823.162,67  1.221.691,57  4.044.854,24  4.044.854,24 -475.145,76  4.520.000,00 3222.0001 Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων 

 3.790.961,92  48.906,80  3.839.868,72  298.165,19  4.138.033,91  4.138.033,91  188.033,91  3.950.000,00 3222.0002 Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων 

 2.944.199,06  87.670,73  3.031.869,79  134.592,49  3.166.462,28  3.166.462,28  316.462,28  2.850.000,00 3222.0003 Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 77.851,31  0,00  77.851,31  0,00  77.851,31  77.851,31  0,00  77.851,31 3222.0005 Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων 

 82.287,14  172,13  82.459,27  0,00  82.459,27  82.459,27 -972,93  83.432,20 3222.0007 Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας 

 1.960.992,38  0,00  1.960.992,38  7.307,83  1.968.300,21  1.968.300,21 -20.781,66  1.989.081,87 3222.0009 Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων 

 671.198,06  0,00  671.198,06  2.924,04  674.122,10  674.122,10 -1.522,00  675.644,10 3222.0010 Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων 

 193.402,13  9.328,15  202.730,28  0,00  202.730,28  202.730,28 -3.269,72  206.000,00 3222.0011 Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών 

 7.004.641,49  287.450,13  7.292.091,62  49.726,90  7.341.818,52  7.341.818,52 -108.181,48  7.450.000,00 3222.0012 Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 

 3.316,21  0,00  3.316,21  0,00  3.316,21  3.316,21  0,00  3.316,21 3222.0015 Από διάθεση τσιμεντοϊστών 

 953.434,49  230,87  953.665,36  0,00  953.665,36  953.665,36 -9.705,42  963.370,78 3222.0016 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 

 1.254.527,04  35.818,67  1.290.345,71  202.026,94  1.492.372,65  1.492.372,65  52.372,65  1.440.000,00 3222.0017 Λοιπά πρόστιμα 

 6.957,87  0,00  6.957,87  0,00  6.957,87  6.957,87  6.957,87  0,00 3222.0099 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3222  24.208.696,47  24.152.944,21 -55.752,26  24.152.944,21  1.916.434,96  22.236.509,25  556.415,77  21.680.093,48 

Σύνολο Κ.Α. : 322  24.515.683,34  24.680.964,28  165.280,94  24.680.964,28  1.916.434,96  22.764.529,32  560.712,45  22.203.816,87 

Σύνολο Κ.Α. : 32  58.345.077,55  59.839.128,01  1.494.050,46  59.862.711,67  2.100.720,86  57.761.990,81  2.632.535,50  55.129.455,31 

Σύνολο Κ.Α. : 3  58.345.077,55  59.839.128,01  1.494.050,46  59.862.711,67  2.100.720,86  57.761.990,81  2.632.535,50  55.129.455,31 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 

 0,00  2.515.168,46  2.515.168,46  0,00  2.515.168,46  2.600.000,00  800.000,00  1.800.000,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 

Σύνολο Κ.Α. : 4111  1.800.000,00  2.600.000,00  800.000,00  2.515.168,46  0,00  2.515.168,46  2.515.168,46  0,00 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 411  1.800.000,00  2.600.000,00  800.000,00  2.515.168,46  0,00  2.515.168,46  2.515.168,46  0,00 

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

 0,00  1.513.913,33  1.513.913,33  0,00  1.513.913,33  1.700.000,00  100.000,00  1.600.000,00 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

Σύνολο Κ.Α. : 4121  1.600.000,00  1.700.000,00  100.000,00  1.513.913,33  0,00  1.513.913,33  1.513.913,33  0,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

 0,00  8.339,66  8.339,66  0,00  8.339,66  50.000,00  0,00  50.000,00 4122.0001 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

Σύνολο Κ.Α. : 4122  50.000,00  50.000,00  0,00  8.339,66  0,00  8.339,66  8.339,66  0,00 

4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 

 0,00  645.559,67  645.559,67  0,00  645.559,67  950.000,00  550.000,00  400.000,00 4123.0001 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών 
κλπ 

Σύνολο Κ.Α. : 4123  400.000,00  950.000,00  550.000,00  645.559,67  0,00  645.559,67  645.559,67  0,00 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 

 0,00  8.180,18  8.180,18  0,00  8.180,18  12.000,00  0,00  12.000,00 4124.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου 

 0,00  86.589,66  86.589,66  0,00  86.589,66  90.000,00  0,00  90.000,00 4124.0003 Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα 

 0,00  17.318,06  17.318,06  0,00  17.318,06  20.000,00  0,00  20.000,00 4124.0004 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00  0,00  12.000,00 4124.0006 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00 4124.0008 Τέλη χαρτοσήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 4124  154.000,00  154.000,00  0,00  112.087,90  0,00  112.087,90  112.087,90  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 412  2.204.000,00  2.854.000,00  650.000,00  2.279.900,56  0,00  2.279.900,56  2.279.900,56  0,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 

 0,00  759.383,44  759.383,44  0,00  759.383,44  850.000,00  0,00  850.000,00 4131.0001 Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 

 0,00  2.339,94  2.339,94  0,00  2.339,94  1.543.000,00 -457.000,00  2.000.000,00 4131.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

 0,00  3.827.226,56  3.827.226,56  0,00  3.827.226,56  4.500.000,00  0,00  4.500.000,00 4131.0003 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. 

 0,00  299.454,27  299.454,27  0,00  299.454,27  870.000,00  0,00  870.000,00 4131.0005 Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών) 

 0,00  107.400,54  107.400,54  0,00  107.400,54  120.000,00  50.000,00  70.000,00 4131.0007 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  47.241,05  47.241,05  0,00  47.241,05  58.000,00  20.000,00  38.000,00 4131.0008 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 

 0,00  10.801,28  10.801,28  0,00  10.801,28  15.000,00  0,00  15.000,00 4131.0009 Εισφορά στο ΤΑΙΣΥΤ 

 0,00  24,00  24,00  0,00  24,00  8.000,00  0,00  8.000,00 4131.0010 Εισφορά στο  ΤΣΑΥ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 4131.0011 Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ) 

 0,00  13.235,69  13.235,69  0,00  13.235,69  30.000,00  0,00  30.000,00 4131.0022 Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ 

 0,00  367.701,52  367.701,52  0,00  367.701,52  400.000,00  0,00  400.000,00 4131.0023 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 

 0,00  124.930,75  124.930,75  0,00  124.930,75  400.000,00  0,00  400.000,00 4131.0024 Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  3.066,74  3.066,74  0,00  3.066,74  5.000,00  0,00  5.000,00 4131.0025 Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  96.309,09  96.309,09  0,00  96.309,09  200.000,00  0,00  200.000,00 4131.0028 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου χρόνου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 4131.0029 Εισφορά 1% εξοδων κίνησης Νομικών υπερ ΟΑΕΔ(Ν.3986/11) 

 0,00  232.130,20  232.130,20  0,00  232.130,20  250.000,00  0,00  250.000,00 4131.0030 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 

 0,00  4.111,12  4.111,12  0,00  4.111,12  8.000,00  0,00  8.000,00 4131.0031 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 

 0,00  484,56  484,56  0,00  484,56  800,00  0,00  800,00 4131.0032 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΛΑΠΗΕΑΘ 

 0,00  18.930,77  18.930,77  0,00  18.930,77  30.000,00  0,00  30.000,00 4131.0099 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών 

Σύνολο Κ.Α. : 4131  9.682.800,00  9.295.800,00 -387.000,00  5.914.771,52  0,00  5.914.771,52  5.914.771,52  0,00 

4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 4132.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 

Σύνολο Κ.Α. : 4132  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 413  9.685.800,00  9.298.800,00 -387.000,00  5.914.771,52  0,00  5.914.771,52  5.914.771,52  0,00 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  274.761,58  274.761,58  0,00  274.761,58  340.000,00  0,00  340.000,00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  205.544,13  205.544,13  0,00  205.544,13  350.000,00  0,00  350.000,00 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Σύνολο Κ.Α. : 4141  690.000,00  690.000,00  0,00  480.305,71  0,00  480.305,71  480.305,71  0,00 

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  27.988,06  27.988,06  0,00  27.988,06  90.000,00  0,00  90.000,00 4142.0001 Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

 0,00  43.380,00  43.380,00  0,00  43.380,00  50.000,00  0,00  50.000,00 4142.0002 Κρατήσεις από καταλογισμούς, εισόδημα, διατροφή κ.τ.λ. 

 0,00  5.230,37  5.230,37  0,00  5.230,37  20.000,00  0,00  20.000,00 4142.0006 Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  
Δημοσίων Συμβάσεων 

 0,00  5.114,07  5.114,07  0,00  5.114,07  10.000,00  0,00  10.000,00 4142.0007 Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  7.000,00  0,00 4142.0008 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Σύνολο Κ.Α. : 4142  170.000,00  177.000,00  7.000,00  81.712,50  0,00  81.712,50  81.712,50  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 414  860.000,00  867.000,00  7.000,00  562.018,21  0,00  562.018,21  562.018,21  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 41  14.549.800,00  15.619.800,00  1.070.000,00  11.271.858,75  0,00  11.271.858,75  11.271.858,75  0,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

421 Επιστροφές χρημάτων 

4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 

 0,00  3,50  3,50  0,00  3,50  3,50  3,50  0,00 4211.0001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

Σύνολο Κ.Α. : 4211  0,00  3,50  3,50  3,50  0,00  3,50  3,50  0,00 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

 0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  4.000,00  67.000,00  0,00  67.000,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

Σύνολο Κ.Α. : 4212  67.000,00  67.000,00  0,00  4.000,00  0,00  4.000,00  4.000,00  0,00 

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 

 0,00  4.125,45  4.125,45  0,00  4.125,45  4.125,45  4.125,45  0,00 4213.0001 Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρημάτικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

 2.308,09  4.637,59  6.945,68  0,00  6.945,68  4.637,59  4.637,59  0,00 4213.0002 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 4213  0,00  8.763,04  8.763,04  11.071,13  0,00  11.071,13  8.763,04  2.308,09 

4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  6.290,41  6.290,41  0,00  6.290,41  5.516,64  5.516,64  0,00 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  68,00  68,00  0,00  68,00  68,00  68,00  0,00 4214.0002 Επιστροφή από οφειλές τρίτων υπέρ Δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 4214  0,00  5.584,64  5.584,64  6.358,41  0,00  6.358,41  6.358,41  0,00 

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

 0,00  8.729,08  8.729,08  0,00  8.729,08  8.729,08  8.729,08  0,00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2018 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 4219  0,00  8.729,08  8.729,08  8.729,08  0,00  8.729,08  8.729,08  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 421  67.000,00  90.080,26  23.080,26  30.162,12  0,00  30.162,12  27.854,03  2.308,09 

Σύνολο Κ.Α. : 42  67.000,00  90.080,26  23.080,26  30.162,12  0,00  30.162,12  27.854,03  2.308,09 

Σύνολο Κ.Α. : 4  14.616.800,00  15.709.880,26  1.093.080,26  11.302.020,87  0,00  11.302.020,87  11.299.712,78  2.308,09 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  3.698.291,57  3.698.291,57  0,00  3.698.291,57  3.698.291,57  1.466.291,57  2.232.000,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 0,00  14.571.679,12  14.571.679,12  0,00  14.571.679,12  14.571.679,12  10.146.679,12  4.425.000,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 511  6.657.000,00  18.269.970,69  11.612.970,69  18.269.970,69  0,00  18.269.970,69  18.269.970,69  0,00 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  1.646.699,35  1.646.699,35  0,00  1.646.699,35  1.646.699,35 -2.679.300,65  4.326.000,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 0,00  5.827.273,49  5.827.273,49  0,00  5.827.273,49  5.827.273,49  1.094.273,49  4.733.000,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 
ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

 0,00  799.496,49  799.496,49  0,00  799.496,49  799.496,49  759.496,49  40.000,00 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

 0,00  13.325.126,47  13.325.126,47  0,00  13.325.126,47  13.325.126,47  7.331.126,47  5.994.000,00 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 512  15.093.000,00  21.598.595,80  6.505.595,80  21.598.595,80  0,00  21.598.595,80  21.598.595,80  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 51  21.750.000,00  39.868.566,49  18.118.566,49  39.868.566,49  0,00  39.868.566,49  39.868.566,49  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 5  21.750.000,00  39.868.566,49  18.118.566,49  39.868.566,49  0,00  39.868.566,49  39.868.566,49  0,00 

 181.133.493,67  26.617.270,20  207.750.763,87  196.074.455,76  2.204.538,38  193.869.917,38  130.397.993,82  63.471.923,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

Σελίδα: 25 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 
31/12/2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 
ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝ 

ΑΝΑΜΟΡ- 
ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  535.466,84  181.355,00  716.821,84  651.911,21  0,00  651.911,21  651.911,21  0,00  64.910,63 

00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  978.470,04  199.817,51  1.178.287,55  706.736,52  9.714,16  697.022,36  697.022,36  0,00  481.265,19 

00-62 Παροχές τρίτων  363.800,00  115.000,00  478.800,00  365.507,82  621,62  364.886,20  364.886,20  0,00  113.913,80 

00-63 Φόροι - τέλη  1.084.000,00  1.712.800,00  2.796.800,00  737.267,52  86,80  737.180,72  737.180,72  0,00  2.059.619,28 

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα  4.128.236,54 -1.334.452,36  2.793.784,18  701.290,09  30.765,85  670.524,24  670.524,24  0,00  2.123.259,94 

00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  4.348.600,00  180.000,00  4.528.600,00  4.356.520,26  21.453,03  4.335.067,23  4.335.067,23  0,00  193.532,77 

00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 7.216.640,00  752.765,56  7.969.405,56  5.539.466,08  290.400,00  5.249.066,08  5.249.066,08  0,00  2.720.339,48 

00-68 Λοιπά έξοδα  350.000,00  205.000,00  555.000,00  186.520,21  143.937,17  42.583,04  42.583,04  0,00  512.416,96 

Σύνολα ΚΑ: 00-6  8.269.258,05  0,00  12.748.241,08  12.748.241,08  496.978,63  13.245.219,71  21.017.499,13  2.012.285,71  19.005.213,42 

00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  1.842.127,00 -741.275,73  1.100.851,27  239.930,47  147.674,80  92.255,67  92.255,67  0,00  1.008.595,60 

00-82 Λοιπές αποδόσεις  14.736.800,00  1.070.000,00  15.806.800,00  12.065.843,51  825.650,68  11.240.192,83  11.240.192,83  0,00  4.566.607,17 

00-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  936.350,00 -748.512,93  187.837,07  162.566,80  0,00  162.566,80  162.566,80  0,00  25.270,27 

00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 54.838.294,92  0,00  54.838.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.838.294,92 

Σύνολα ΚΑ: 00-8  60.438.767,96  0,00  11.495.015,30  11.495.015,30  973.325,48  12.468.340,78  71.933.783,26 -419.788,66  72.353.571,92 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  6.401.096,59  292.281,01  6.693.377,60  6.350.333,88  17.183,49  6.333.150,39  6.333.150,39  0,00  360.227,21 

10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  32.300,00  32.300,00  5.220,00  0,00  5.220,00  5.220,00  0,00  27.080,00 

10-62 Παροχές τρίτων  5.606.600,00  6.094.059,84  11.700.659,84  6.812.185,61  16.932,20  6.795.253,41  6.795.253,41  0,00  4.905.406,43 

10-63 Φόροι - τέλη  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σελίδα 1 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 

ΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 

ΘΕΝ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα  108.506,32  16.053,68  124.560,00  54.199,11  1.150,00  53.049,11  53.049,11  0,00  71.510,89 

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  549.400,00  84.707,21  634.107,21  317.879,83  0,00  317.879,83  317.879,83  0,00  316.227,38 

Σύνολα ΚΑ: 10-6  5.682.451,91  0,00  13.504.552,74  13.504.552,74  35.265,69  13.539.818,43  19.187.004,65  6.519.401,74  12.667.602,91 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 200.000,00  436.096,64  636.096,64  210.370,13  44.662,85  165.707,28  165.707,28  0,00  470.389,36 

10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχορηγήσεις) 
 130.472,00  0,00  130.472,00  130.471,66  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  0,34 

Σύνολα ΚΑ: 10-7  470.389,70  0,00  296.178,94  296.178,94  44.662,85  340.841,79  766.568,64  436.096,64  330.472,00 

10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  860.000,00 -400.537,08  459.462,92  166.521,35  5.319,60  161.201,75  161.201,75  0,00  298.261,17 

10-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  451.000,00 -425.028,20  25.971,80  3.521,60  0,00  3.521,60  3.521,60  0,00  22.450,20 

Σύνολα ΚΑ: 10-8  320.711,37  0,00  164.723,35  164.723,35  5.319,60  170.042,95  485.434,72 -825.565,28  1.311.000,00 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.067.354,24  112.343,43  2.179.697,67  2.044.439,84  29.587,41  2.014.852,43  2.014.852,43  0,00  164.845,24 

15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  74.800,00  28.000,00  102.800,00  26.000,00  0,00  26.000,00  26.000,00  0,00  76.800,00 

15-62 Παροχές τρίτων  139.000,00  33.396,35  172.396,35  11.606,33  0,00  11.606,33  11.606,33  0,00  160.790,02 

15-63 Φόροι - τέλη  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

15-64 Λοιπά γενικά έξοδα  232.649,22  57.000,00  289.649,22  130.798,26  2.178,98  128.619,28  128.619,28  0,00  161.029,94 

15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  224.850,00  50,00  224.900,00  35.566,50  0,00  35.566,50  35.566,50  0,00  189.333,50 

15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 10.821.459,04  600.000,00  11.421.459,04  11.366.036,84  35.245,60  11.330.791,24  11.330.791,24  0,00  90.667,80 

Σύνολα ΚΑ: 15-6  845.466,50  0,00  13.547.435,78  13.547.435,78  67.011,99  13.614.447,77  14.392.902,28  830.789,78  13.562.112,50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 339.440,00  145.600,44  485.040,44  136.838,55  0,00  136.838,55  136.838,55  0,00  348.201,89 

15-73 Έργα  3.323.200,00  2.583.500,00  5.906.700,00  277.673,95  0,00  277.673,95  277.673,95  0,00  5.629.026,05 

Σύνολα ΚΑ: 15-7  5.977.227,94  0,00  414.512,50  414.512,50  0,00  414.512,50  6.391.740,44  2.729.100,44  3.662.640,00 

15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  597.000,00 -229.872,49  367.127,51  184.215,30  3.085,36  181.129,94  181.129,94  0,00  185.997,57 

15-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  252.742,00 -235.946,91  16.795,09  11.445,76  0,00  11.445,76  11.445,76  0,00  5.349,33 

Σύνολα ΚΑ: 15-8  191.346,90  0,00  192.575,70  192.575,70  3.085,36  195.661,06  383.922,60 -465.819,40  849.742,00 

Σελίδα 2 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 

ΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 

ΘΕΝ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  7.510.810,33  1.522.442,64  9.033.252,97  6.840.125,04  63.286,23  6.776.838,81  6.776.838,81  0,00  2.256.414,16 

20-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  14.600,00  1.000,00  15.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.600,00 

20-62 Παροχές τρίτων  9.297.514,09 -1.554.020,26  7.743.493,83  6.667.468,74  32.962,18  6.634.506,56  6.634.506,56  0,00  1.108.987,27 

20-63 Φόροι - τέλη  5.500,00  0,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  795.000,00 -10.800,05  784.199,95  696.166,31  0,00  696.166,31  696.166,31  0,00  88.033,64 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  3.474.535,07  0,00  14.107.511,68  14.107.511,68  96.248,41  14.203.760,09  17.582.046,75 -41.377,67  17.623.424,42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 162.000,00  275.063,65  437.063,65  96.552,61  0,00  96.552,61  96.552,61  0,00  340.511,04 

20-73 Έργα  450.000,00  0,00  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00 

20-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 0,00  46.100,00  46.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.100,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7  836.611,04  0,00  96.552,61  96.552,61  0,00  96.552,61  933.163,65  321.163,65  612.000,00 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  315.000,00 -15.081,99  299.918,01  445.946,03  169.231,36  276.714,67  276.714,67  0,00  23.203,34 

20-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  91.000,00 -72.911,22  18.088,78  6.714,60  0,00  6.714,60  6.714,60  0,00  11.374,18 

20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 945.000,00  1.745.000,00  2.690.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.690.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8  2.724.577,52  0,00  283.429,27  283.429,27  169.231,36  452.660,63  3.008.006,79  1.657.006,79  1.351.000,00 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.848.041,80  312.041,42  4.160.083,22  3.834.643,82  31.797,83  3.802.845,99  3.802.845,99  0,00  357.237,23 

30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  84.600,00  84.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  84.600,00 

30-62 Παροχές τρίτων  506.000,00  79.160,00  585.160,00  202.097,15  0,00  202.097,15  202.097,15  0,00  383.062,85 

30-63 Φόροι - τέλη  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

30-64 Λοιπά γενικά έξοδα  65.000,00  6.000,00  71.000,00  32.591,64  0,00  32.591,64  32.591,64  0,00  38.408,36 

30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  504.000,00  164.589,08  668.589,08  182.137,09  4.645,91  177.491,18  177.491,18  0,00  491.097,90 

Σύνολα ΚΑ: 30-6  1.369.406,34  0,00  4.215.025,96  4.215.025,96  36.443,74  4.251.469,70  5.584.432,30  646.390,50  4.938.041,80 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Σελίδα 3 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
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ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 188.000,00 -25.500,00  162.500,00  72.864,26  8.337,76  64.526,50  64.526,50  0,00  97.973,50 

30-73 Έργα  10.267.336,97  6.912.949,00  17.180.285,97  1.236.432,12  0,00  1.236.432,12  1.236.432,12  0,00  15.943.853,85 

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 115.447,00  167.942,19  283.389,19  145.234,02  29.749,83  115.484,19  115.484,19  0,00  167.905,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7  16.209.732,35  0,00  1.416.442,81  1.416.442,81  38.087,59  1.454.530,40  17.626.175,16  7.055.391,19  10.570.783,97 

30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  1.670.000,00 -761.509,62  908.490,38  115.175,03  0,00  115.175,03  115.175,03  0,00  793.315,35 

30-82 Λοιπές αποδόσεις  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  941.574,17 -420.571,23  521.002,94  747.422,29  348.594,61  398.827,68  398.827,68  0,00  122.175,26 

Σύνολα ΚΑ: 30-8  915.490,61  0,00  514.002,71  514.002,71  348.594,61  862.597,32  1.429.493,32 -1.182.080,85  2.611.574,17 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.057.574,56  120.896,65  1.178.471,21  1.075.617,30  3.630,65  1.071.986,65  1.071.986,65  0,00  106.484,56 

35-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  88.700,00  10.000,00  98.700,00  41.912,00  0,00  41.912,00  41.912,00  0,00  56.788,00 

35-62 Παροχές τρίτων  191.000,00  103.500,00  294.500,00  115.605,08  0,00  115.605,08  115.605,08  0,00  178.894,92 

35-63 Φόροι - τέλη  7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

35-64 Λοιπά γενικά έξοδα  0,00  1.000,00  1.000,00  461,14  0,00  461,14  461,14  0,00  538,86 

35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  231.500,00  23.496,98  254.996,98  53.986,33  7.475,70  46.510,63  46.510,63  0,00  208.486,35 

Σύνολα ΚΑ: 35-6  558.192,69  0,00  1.276.475,50  1.276.475,50  11.106,35  1.287.581,85  1.834.668,19  258.893,63  1.575.774,56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 258.200,00  3.000,00  261.200,00  17.517,48  0,00  17.517,48  17.517,48  0,00  243.682,52 

Σύνολα ΚΑ: 35-7  243.682,52  0,00  17.517,48  17.517,48  0,00  17.517,48  261.200,00  3.000,00  258.200,00 

35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  121.000,00  24.692,66  145.692,66  139.438,11  0,00  139.438,11  139.438,11  0,00  6.254,55 

35-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  47.998,09  94.752,30  142.750,39  142.750,39  0,00  142.750,39  142.750,39  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8  6.254,55  0,00  282.188,50  282.188,50  0,00  282.188,50  288.443,05  119.444,96  168.998,09 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  857.382,08  101.469,30  958.851,38  875.934,49  2.112,01  873.822,48  873.822,48  0,00  85.028,90 

40-62 Παροχές τρίτων  5.500,00  0,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

40-63 Φόροι - τέλη  6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

40-64 Λοιπά γενικά έξοδα  7.000,00  5.000,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

Σελίδα 4 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  105.500,00  100,00  105.600,00  11.112,58  0,00  11.112,58  11.112,58  0,00  94.487,42 

Σύνολα ΚΑ: 40-6  203.016,32  0,00  884.935,06  884.935,06  2.112,01  887.047,07  1.087.951,38  106.569,30  981.382,08 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 58.000,00 -20.000,00  38.000,00  24.800,00  0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  13.200,00 

40-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 1.214.601,00  230.198,56  1.444.799,56  561.867,62  435.841,12  126.026,50  126.026,50  0,00  1.318.773,06 

Σύνολα ΚΑ: 40-7  1.331.973,06  0,00  150.826,50  150.826,50  435.841,12  586.667,62  1.482.799,56  210.198,56  1.272.601,00 

40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  321.000,00 -171.576,04  149.423,96  112.035,59  0,00  112.035,59  112.035,59  0,00  37.388,37 

40-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  64.360,81  2.754.398,07  2.818.758,88  2.658.055,77  853.916,10  1.804.139,67  1.804.139,67  0,00  1.014.619,21 

Σύνολα ΚΑ: 40-8  1.052.007,58  0,00  1.916.175,26  1.916.175,26  853.916,10  2.770.091,36  2.968.182,84  2.582.822,03  385.360,81 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  172.149,84  15.559,63  187.709,47  172.274,02  550,49  171.723,53  171.723,53  0,00  15.985,94 

45-64 Λοιπά γενικά έξοδα  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  10.000,00  0,00  10.000,00  1.443,36  0,00  1.443,36  1.443,36  0,00  8.556,64 

Σύνολα ΚΑ: 45-6  25.542,58  0,00  173.166,89  173.166,89  550,49  173.717,38  198.709,47  16.559,63  182.149,84 

45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  8.000,00 -361,42  7.638,58  3.370,32  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  4.268,26 

Σύνολα ΚΑ: 45-8  4.268,26  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  3.370,32  7.638,58 -361,42  8.000,00 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

60-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 109.000,00  173.846,00  282.846,00  258.200,70  37.919,74  220.280,96  220.280,96  0,00  62.565,04 

Σύνολα ΚΑ: 60-6  62.565,04  0,00  220.280,96  220.280,96  37.919,74  258.200,70  282.846,00  173.846,00  109.000,00 

60-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 0,00  494.680,64  494.680,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  494.680,64 

60-73 Έργα  1.675.900,00  640.490,18  2.316.390,18  1.574.145,15  12.683,10  1.561.462,05  1.559.481,29  1.980,76  754.928,13 

Σύνολα ΚΑ: 60-7  1.249.608,77  1.980,76  1.559.481,29  1.561.462,05  12.683,10  1.574.145,15  2.811.070,82  1.135.170,82  1.675.900,00 

60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  25.000,00 -10.117,81  14.882,19  15.583,46  960,00  14.623,46  14.623,46  0,00  258,73 

60-82 Λοιπές αποδόσεις  0,00  15.545,46  15.545,46  15.545,46  0,00  15.545,46  15.545,46  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-8  258,73  0,00  30.168,92  30.168,92  960,00  31.128,92  30.427,65  5.427,65  25.000,00 

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

Σελίδα 5 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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61-73 Έργα  1.630.559,17 -854.588,78  775.970,39  350.375,97  130.282,17  220.093,80  220.093,80  0,00  555.876,59 

Σύνολα ΚΑ: 61-7  555.876,59  0,00  220.093,80  220.093,80  130.282,17  350.375,97  775.970,39 -854.588,78  1.630.559,17 

61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  36.000,00 -28.844,99  7.155,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.155,01 

Σύνολα ΚΑ: 61-8  7.155,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.155,01 -28.844,99  36.000,00 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  45.000,00 -45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -45.000,00  45.000,00 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

64-73 Έργα  1.476.300,00 -96.600,00  1.379.700,00  429.329,40  49.960,80  379.368,60  379.368,60  0,00  1.000.331,40 

64-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7  1.002.331,40  0,00  379.368,60  379.368,60  49.960,80  429.329,40  1.381.700,00 -96.600,00  1.478.300,00 

64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  500.000,00 -142.125,13  357.874,87  246.029,97  164.019,98  82.009,99  82.009,99  0,00  275.864,88 

Σύνολα ΚΑ: 64-8  275.864,88  0,00  82.009,99  82.009,99  164.019,98  246.029,97  357.874,87 -142.125,13  500.000,00 

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

69-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 0,00  365.000,00  365.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  365.000,00 

69-73 Έργα  0,00  98.200,00  98.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7  463.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  463.200,00  463.200,00  0,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.453.389,76  460.532,19  3.913.921,95  3.360.252,36  6.548,31  3.353.704,05  3.353.704,05  0,00  560.217,90 

70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  48.060,00  153.400,00  201.460,00  33.201,00  9.021,00  24.180,00  24.180,00  0,00  177.280,00 

70-62 Παροχές τρίτων  341.800,00  700.500,00  1.042.300,00  341.923,97  43.160,90  298.763,07  298.763,07  0,00  743.536,93 

70-63 Φόροι - τέλη  83.000,00  0,00  83.000,00  5.251,23  0,00  5.251,23  5.251,23  0,00  77.748,77 

70-64 Λοιπά γενικά έξοδα  89.000,00  73.000,00  162.000,00  76.239,46  0,00  76.239,46  76.239,46  0,00  85.760,54 

70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.113.800,00  346.772,25  1.460.572,25  1.219.129,12  0,00  1.219.129,12  1.219.129,12  0,00  241.443,13 

Σύνολα ΚΑ: 70-6  1.885.987,27  0,00  4.977.266,93  4.977.266,93  58.730,21  5.035.997,14  6.863.254,20  1.734.204,44  5.129.049,76 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 498.000,00  801.272,80  1.299.272,80  90.563,41  36.605,22  53.958,19  53.958,19  0,00  1.245.314,61 

70-73 Έργα  1.583.000,75  339.407,98  1.922.408,73  253.725,18  9.804,62  243.920,56  243.920,56  0,00  1.678.488,17 

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 70.000,00  365.580,00  435.580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  435.580,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7  3.359.382,78  0,00  297.878,75  297.878,75  46.409,84  344.288,59  3.657.261,53  1.506.260,78  2.151.000,75 

70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  585.000,00 -292.863,37  292.136,63  264.988,52  4.534,29  260.454,23  260.454,23  0,00  31.682,40 

70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  143.848,28 -113.187,91  30.660,37  20.612,98  1.963,38  18.649,60  18.649,60  0,00  12.010,77 

Σύνολα ΚΑ: 70-8  43.693,17  0,00  279.103,83  279.103,83  6.497,67  285.601,50  322.797,00 -406.051,28  728.848,28 

Άλλες υπηρεσίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 

πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

 1.343.190,22  582.249,42  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64 

Σύνολα ΚΑ: 9  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64  582.249,42  1.343.190,22 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  122.002.274,10  1.980,76  85.746.509,01  85.748.489,77  4.125.244,89  89.873.734,66  207.750.763,87  26.617.270,20  181.133.493,67 
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00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

00-6031.0001 Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών συμβούλων και 

επιστημονικών συνεργατών. 

 91.065,00  43.300,00  134.365,00  105.791,72  0,00  105.791,72  105.791,72  0,00  28.573,28 

00-6031.0002 Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων  96.576,00  1.000,00  97.576,00  96.667,29  0,00  96.667,29  96.667,29  0,00  908,71 

Σύνολα ΚΑ: 00-6031  29.481,99  0,00  202.459,01  202.459,01  0,00  202.459,01  231.941,00  44.300,00  187.641,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-603  29.481,99  0,00  202.459,01  202.459,01  0,00  202.459,01  231.941,00  44.300,00  187.641,00 

00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  30.825,84  25.855,00  56.680,84  46.252,20  0,00  46.252,20  46.252,20  0,00  10.428,64 

00-6053.0002 Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών (Ε.Τ.Α.Α)  12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6053  22.428,64  0,00  46.252,20  46.252,20  0,00  46.252,20  68.680,84  25.855,00  42.825,84 

00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 

00-6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ  300.000,00  103.200,00  403.200,00  403.200,00  0,00  403.200,00  403.200,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6056  0,00  0,00  403.200,00  403.200,00  0,00  403.200,00  403.200,00  103.200,00  300.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-605  22.428,64  0,00  449.452,20  449.452,20  0,00  449.452,20  471.880,84  129.055,00  342.825,84 

00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 

00-6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 
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00-6073.0002 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

"Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 

ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / IRCA/CQI 

APPROVED" 

 0,00  2.600,00  2.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.600,00 

00-6073.0003 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

"Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών & 

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πολιτών" 

 0,00  5.400,00  5.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6073  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00  8.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-607  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00  8.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-60  64.910,63  0,00  651.911,21  651.911,21  0,00  651.911,21  716.821,84  181.355,00  535.466,84 

00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 

00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  10.000,00  0,00  10.000,00  410,02  0,00  410,02  410,02  0,00  9.589,98 

00-6111.0002 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις) 

 0,00  90.317,51  90.317,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.317,51 

00-6111.0003 Αμοιβή νομικού συμβούλου υποστήριξης Δ. Ρόδου για 

την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο 

"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και 

λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω 

ΣΔΙΤ" 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6111  100.907,49  0,00  410,02  410,02  0,00  410,02  101.317,51  91.317,51  10.000,00 

00-6113 Αμοιβές μεταφραστών 

00-6113.0002 Μεταφράσεις στο πλαίσιο του έργου Interreg Med 

BlueIslands 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6113  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 

00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 

00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  50.000,00  0,00  50.000,00  86,80  0,00  86,80  86,80  0,00  49.913,20 

Σύνολα ΚΑ: 00-6116  49.913,20  0,00  86,80  86,80  0,00  86,80  50.000,00  0,00  50.000,00 

00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

00-6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 

με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

 10.000,00  0,00  10.000,00  80,00  0,00  80,00  80,00  0,00  9.920,00 

00-6117.0003 Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών  10.000,00  5.000,00  15.000,00  8.816,40  0,00  8.816,40  8.816,40  0,00  6.183,60 

00-6117.0007 Λοιπές αμοιβές  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6117  26.103,60  0,00  8.896,40  8.896,40  0,00  8.896,40  35.000,00  5.000,00  30.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 00-611  183.924,29  0,00  9.393,22  9.393,22  0,00  9.393,22  193.317,51  96.317,51  97.000,00 

00-612 Δαπάνες αιρετών 

00-6121 Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 

00-6121.0001 Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου 

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) 

 484.420,32  50.000,00  534.420,32  522.245,20  0,00  522.245,20  522.245,20  0,00  12.175,12 

Σύνολα ΚΑ: 00-6121  12.175,12  0,00  522.245,20  522.245,20  0,00  522.245,20  534.420,32  50.000,00  484.420,32 

00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 

00-6122.0001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων 

(άρθρο 140 ΔΚΚ) 

 40.000,00  0,00  40.000,00  14.364,00  0,00  14.364,00  14.364,00  0,00  25.636,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6122  25.636,00  0,00  14.364,00  14.364,00  0,00  14.364,00  40.000,00  0,00  40.000,00 

00-6124 Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999) 

00-6124.0001 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων 

(άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6124  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 

00-6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 

Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 

 28.519,72  55.000,00  83.519,72  58.738,89  0,00  58.738,89  58.738,89  0,00  24.780,83 

Σύνολα ΚΑ: 00-6126  24.780,83  0,00  58.738,89  58.738,89  0,00  58.738,89  83.519,72  55.000,00  28.519,72 

Σύνολα ΚΑ: 00-612  67.591,95  0,00  595.348,09  595.348,09  0,00  595.348,09  662.940,04  105.000,00  557.940,04 

00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 

00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 

00-6131.0001 Λοιπές αμοιβές τρίτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6131  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 

00-6132.0001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6132  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-613  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00  0,00  25.000,00 

00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 

00-6142.0002 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου  80.000,00 -6.000,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

00-6142.0003 Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικης περιόδου 

2017(Ορκωτοί Λογιστές) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  19.840,00  0,00  19.840,00  19.840,00  0,00  160,00 
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00-6142.0004 Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικης περιοδου 

2018 (ορκωτοί λογιστές) 

 20.000,00 -2.000,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

00-6142.0005 Αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 

2009 πρώην Δήμου Αρχαγγέλου (ορκωτοί λογιστές) 

 0,00  6.500,00  6.500,00  6.497,60  0,00  6.497,60  6.497,60  0,00  2,40 

00-6142.0024 Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και μυοκτονία σε 

διάφορς περιοχές του Δήμου. 

 10.000,00  0,00  10.000,00  1.500,40  0,00  1.500,40  1.500,40  0,00  8.499,60 

00-6142.0025 Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για 

ταχογράφους-περιοριστή ταχύτητας-κάρτας καυσαερίων 

και πυροσβεστήρων 

 10.000,00  0,00  10.000,00  3.761,40  0,00  3.761,40  3.761,40  0,00  6.238,60 

00-6142.0026 Αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου(Παράβολα και πιστοποίηση) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  15.000,00 

00-6142.0036 Yπηρεσίες φύλαξης  Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

00-6142.0038 Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων Δήμου Ρόδου 

 19.530,00  0,00  19.530,00  19.530,00  9.714,16  9.815,84  9.815,84  0,00  9.714,16 

00-6142.0040 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Πεταλουδών  60.000,00  0,00  60.000,00  45.865,81  0,00  45.865,81  45.865,81  0,00  14.134,19 

Σύνολα ΚΑ: 00-6142  195.748,95  0,00  92.281,05  92.281,05  9.714,16  101.995,21  288.030,00 -1.500,00  289.530,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-614  195.748,95  0,00  92.281,05  92.281,05  9.714,16  101.995,21  288.030,00 -1.500,00  289.530,00 

00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 

00-6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 

00-6153.0001 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6153  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 

00-6154.0001 Αποζημίωση σε Δ.Ο.Υ υπερ δημοσίου για χορήγηση 

στοιχείων 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-6154.0002 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6154  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-615  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

00-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 

00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 

00-6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6162  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-616  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-61  481.265,19  0,00  697.022,36  697.022,36  9.714,16  706.736,52  1.178.287,55  199.817,51  978.470,04 

00-62 Παροχές τρίτων 

00-622 Επικοινωνίες 
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00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 

00-6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ  24.800,00  40.000,00  64.800,00  19.924,20  0,00  19.924,20  19.924,20  0,00  44.875,80 

00-6221.0002 Ταχυμεταφορές  24.000,00  0,00  24.000,00  2.885,94  0,00  2.885,94  2.885,94  0,00  21.114,06 

Σύνολα ΚΑ: 00-6221  65.989,86  0,00  22.810,14  22.810,14  0,00  22.810,14  88.800,00  40.000,00  48.800,00 

00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 

00-6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 

 300.000,00  70.000,00  370.000,00  330.306,52  257,00  330.049,52  330.049,52  0,00  39.950,48 

Σύνολα ΚΑ: 00-6222  39.950,48  0,00  330.049,52  330.049,52  257,00  330.306,52  370.000,00  70.000,00  300.000,00 

00-6223 Κινητή τηλεφωνία 

00-6223.0001 Κινητή τηλεφωνία  15.000,00  5.000,00  20.000,00  12.391,16  364,62  12.026,54  12.026,54  0,00  7.973,46 

Σύνολα ΚΑ: 00-6223  7.973,46  0,00  12.026,54  12.026,54  364,62  12.391,16  20.000,00  5.000,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-622  113.913,80  0,00  364.886,20  364.886,20  621,62  365.507,82  478.800,00  115.000,00  363.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-62  113.913,80  0,00  364.886,20  364.886,20  621,62  365.507,82  478.800,00  115.000,00  363.800,00 

00-63 Φόροι - τέλη 

00-631 Φόροι 

00-6311 Φόροι τόκων 

00-6311.0001 Φόροι τόκων  23.000,00  12.800,00  35.800,00  35.122,43  0,00  35.122,43  35.122,43  0,00  677,57 

Σύνολα ΚΑ: 00-6311  677,57  0,00  35.122,43  35.122,43  0,00  35.122,43  35.800,00  12.800,00  23.000,00 

00-6312 Λοιποί φόροι 

00-6312.0001 Λοιποί φόροι  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6312  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-631  1.677,57  0,00  35.122,43  35.122,43  0,00  35.122,43  36.800,00  12.800,00  24.000,00 

00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 

00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 

00-6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη  1.000.000,00  1.700.000,00  2.700.000,00  702.145,09  86,80  702.058,29  702.058,29  0,00  1.997.941,71 

00-6331.0002 Φόρος υπερ ΤΑΔΚΥ για την προμήθεια καυσίμων 

υπηρεσιακών οχημάτων 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

00-6331.0003 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί μισθωμάτων  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

00-6331.0004 Τέλος υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 4178/2013  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6331  2.057.941,71  0,00  702.058,29  702.058,29  86,80  702.145,09  2.760.000,00  1.700.000,00  1.060.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-633  2.057.941,71  0,00  702.058,29  702.058,29  86,80  702.145,09  2.760.000,00  1.700.000,00  1.060.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-63  2.059.619,28  0,00  737.180,72  737.180,72  86,80  737.267,52  2.796.800,00  1.712.800,00  1.084.000,00 
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00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 

00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

αιρετών 

 40.000,00  30.000,00  70.000,00  31.712,56  1.820,00  29.892,56  29.892,56  0,00  40.107,44 

00-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

00-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 0,00  6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6422  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  6.000,00  0,00 

00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων  5.000,00  3.000,00  8.000,00  398,49  0,00  398,49  398,49  0,00  7.601,51 

Σύνολα ΚΑ: 00-642  53.708,95  0,00  30.291,05  30.291,05  1.820,00  32.111,05  84.000,00  39.000,00  45.000,00 

00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 

00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 

00-6431.0002 Διαφημιστικό υλικό  για την προβολή του Δήμου  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

00-6431.0003 Δημιουργία ιστοσελίδας για τουριστική προβολή του 

Δήμου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

00-6431.0004 Σχεδιασμός λογότυπου και τουριστικού οδηγού  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

00-6431.0005 Δημιουργία προωθητικών video spots για τη Ρόδο, 

προωθητικές φωτογραφήσεις της Ρόδου και 

φωτογραφική κάλυψη όλων των δράσεων του Δήμου 

Ρόδου 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6431.0006 Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση της 

Ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  14.557,60  0,00  14.557,60  14.557,60  0,00  5.442,40 

00-6431.0007 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 

ενημέρωσης και προβολής του έργου Interreg Med 

BlueIslands 

 9.000,00  0,00  9.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.000,00 

00-6431.0008 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 

ενημέρωσης και προβολής, διοργάνωση τεχνικών 

συναντήσεων και ημερίδων του έργου ACUA 

 5.350,00  0,00  5.350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.350,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6431  54.792,40  0,00  14.557,60  14.557,60  0,00  14.557,60  69.350,00  20.000,00  49.350,00 

00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

00-6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6432  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

00-6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 
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00-6433.0002 Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στα 

πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το 

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων 

& Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

 5.000,00  0,00  5.000,00  4.774,00  0,00  4.774,00  4.774,00  0,00  226,00 

00-6433.0003 Έξοδα φιλοξενίας συμμετεχουσών αποστολών στην 22η 

Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2018, στα 

πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στην 

συνδιοργάνωση της. 

 0,00  10.000,00  10.000,00  9.570,00  0,00  9.570,00  9.570,00  0,00  430,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6433  15.656,00  0,00  14.344,00  14.344,00  0,00  14.344,00  30.000,00  10.000,00  20.000,00 

00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 

00-6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6434  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-643  90.448,40  0,00  28.901,60  28.901,60  0,00  28.901,60  119.350,00  30.000,00  89.350,00 

00-644 Συνέδρια και εορτές 

00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 

00-6441.0001 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις  15.000,00  0,00  15.000,00  4.135,00  0,00  4.135,00  4.135,00  0,00  10.865,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6441  10.865,00  0,00  4.135,00  4.135,00  0,00  4.135,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 

00-6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

00-6442.0004 Συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Συμπόσιο Σύμης»  0,00  24.800,00  24.800,00  23.944,40  0,00  23.944,40  23.944,40  0,00  855,60 

00-6442.0005 Συνδιοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου με τίτλο “Rhodes 

Model Regional Co-operation” 

 0,00  9.000,00  9.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.000,00 

00-6442.0006 Διοργάνωση Συνεδρίου Οργανισμού Πόλεων 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESKO για 

τα 30 χρόνια Μεσαιωνικής Πόλης ως μνημείου της 

UNESKO 

 0,00  35.000,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00 

00-6442.0007 Οργάνωση Συναντήσεων Εταίρων της Πράξης 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

00-6442.0008 Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ  0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6442  66.855,60  0,00  23.944,40  23.944,40  0,00  23.944,40  90.800,00  75.800,00  15.000,00 

00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 

00-6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6443  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 

00-6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 00-6444  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-644  90.720,60  0,00  28.079,40  28.079,40  0,00  28.079,40  118.800,00  75.800,00  43.000,00 

00-645 Συνδρομές 

00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 

00-6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα 

 20.000,00  0,00  20.000,00  15.458,40  0,00  15.458,40  15.458,40  0,00  4.541,60 

Σύνολα ΚΑ: 00-6451  4.541,60  0,00  15.458,40  15.458,40  0,00  15.458,40  20.000,00  0,00  20.000,00 

00-6452 Συνδρομές Internet 

00-6452.0001 Συνδρομές Internet  5.000,00  5.000,00  10.000,00  8.152,53  698,70  7.453,83  7.453,83  0,00  2.546,17 

Σύνολα ΚΑ: 00-6452  2.546,17  0,00  7.453,83  7.453,83  698,70  8.152,53  10.000,00  5.000,00  5.000,00 

00-6453 Λοιπές συνδρομές 

00-6453.0001 Συνδρομή για την "Ενωση Πόλεων Μεσαιωνικών 

Κάστρων" 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-6453.0003 Συμμετοχή στον Οργανισμό των πόλεων παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς(OWHC) 

 8.000,00  0,00  8.000,00  3.668,92  0,00  3.668,92  3.668,92  0,00  4.331,08 

00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  40.000,00  0,00  40.000,00  27.877,90  868,00  27.009,90  27.009,90  0,00  12.990,10 

00-6453.0005 Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. Ιαματικών Πηγών  1.500,00  0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6453  37.321,18  0,00  32.178,82  32.178,82  868,00  33.046,82  69.500,00  0,00  69.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-645  44.408,95  0,00  55.091,05  55.091,05  1.566,70  56.657,75  99.500,00  5.000,00  94.500,00 

00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

00-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  5.000,00  0,00  5.000,00  4.780,20  0,00  4.780,20  4.780,20  0,00  219,80 

Σύνολα ΚΑ: 00-6463  219,80  0,00  4.780,20  4.780,20  0,00  4.780,20  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-646  219,80  0,00  4.780,20  4.780,20  0,00  4.780,20  5.000,00  0,00  5.000,00 

00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 

00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

00-6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

 2.500.000,00 -1.800.000,00  700.000,00  50.893,00  25.848,00  25.045,00  25.045,00  0,00  674.955,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6492  674.955,00  0,00  25.045,00  25.045,00  25.848,00  50.893,00  700.000,00 -1.800.000,00  2.500.000,00 

00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 

00-6493.0001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 

παρ. 2 Ν 2372/1940) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 00-6493  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 

00-6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6494  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00  0,00  12.000,00 

00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 

00-6495.0001 Έξοδα διαχείρησης τραπεζών  1.000,00  1.000,00  2.000,00  997,08  4,00  993,08  993,08  0,00  1.006,92 

00-6495.0002 Προμήθειες διαβιβαζομένων εσόδων (μέσω Τ.Π.Δ.)  40.000,00  0,00  40.000,00  38.041,52  1.527,15  36.514,37  36.514,37  0,00  3.485,63 

00-6495.0003 Δαπάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6495.0004 Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ  700.000,00  0,00  700.000,00  418.735,61  0,00  418.735,61  418.735,61  0,00  281.264,39 

00-6495.0005 Οφειλές προς Δ.Ο.Υ  δημοτικών επιχειρήσεωντων 

πρώην Δήμων Ρόδου που έχουν καταργηθεί, 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

00-6495.0006 Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην 

Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί, 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

00-6495.0008 Έξοδα για ταφή μεταναστών  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

00-6495.0009 Έξοδα για την σίτιση μεταναστών  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

00-6495.0010 Έξοδα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

μεταναστών 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

00-6495.0011 Έξοδα για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης 

μεταναστών 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

00-6495.0012 Έξοδα για την μεταφορά των μεταναστών από μια 

περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

00-6495.0013 Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες Σημαίες"  15.000,00  0,00  15.000,00  14.602,58  0,00  14.602,58  14.602,58  0,00  397,42 

00-6495.0014 'Εξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. 

 30.000,00  0,00  30.000,00  2.557,80  0,00  2.557,80  2.557,80  0,00  27.442,20 

00-6495.0015 Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u"  11.359,84  0,00  11.359,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.359,84 

00-6495.0016 Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"  129.984,30  3.005,69  132.989,99  15.112,50  0,00  15.112,50  15.112,50  0,00  117.877,49 

00-6495.0017 Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"  19.407,40  25.277,00  44.684,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  44.684,40 

00-6495.0018 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης 

για το έργο «MOTIVATE» 

 12.000,00  7.220,00  19.220,00  9.610,00  0,00  9.610,00  9.610,00  0,00  9.610,00 

00-6495.0019 Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"  215.515,00 -50.600,00  164.915,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  164.915,00 

00-6495.0020 Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ  7.500,00 -5.000,00  2.500,00  210,00  0,00  210,00  210,00  0,00  2.290,00 

00-6495.0021 Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA  2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00 

00-6495.0022 Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ  4.120,00  0,00  4.120,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.120,00 

00-6495.0023 Απόδοση προστίμων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 0,00  7.500,00  7.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.500,00 

00-6495.0024 Λοιπά έξοδα για το πρόγραμμα MOTIVATE  0,00  8.740,01  8.740,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.740,01 
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00-6495.0025 Δαπάνη αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του 

έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου 

Ροδίων Ν. Δωδεκανήσου» 

 0,00  318.604,94  318.604,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  318.604,94 

Σύνολα ΚΑ: 00-6495  1.155.798,24  0,00  498.335,94  498.335,94  1.531,15  499.867,09  1.654.134,18  315.747,64  1.338.386,54 

Σύνολα ΚΑ: 00-649  1.843.753,24  0,00  523.380,94  523.380,94  27.379,15  550.760,09  2.367.134,18 -1.484.252,36  3.851.386,54 

Σύνολα ΚΑ: 00-64  2.123.259,94  0,00  670.524,24  670.524,24  30.765,85  701.290,09  2.793.784,18 -1.334.452,36  4.128.236,54 

00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 

00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 

00-6511.0001 Τόκοι δανείου τ. Δήμου Λινδίων  με αρ. συμβ. 

24241-00/0, 1-3-2010 με "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" 

 26.000,00  0,00  26.000,00  26.167,72  815,88  25.351,84  25.351,84  0,00  648,16 

00-6511.0002 Τόκοι Δανείου τ. Δ.Πεταλούδων με αρ.σύμβασης 

2248/1-10-2007 με '' Τράπεζα EFG EUROBANK  - 

Ergasias Α.Ε.'' 

 40.000,00  0,00  40.000,00  29.571,64  0,00  29.571,64  29.571,64  0,00  10.428,36 

00-6511.0003 Τόκοι δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. 

συμβ.23265-00/2-19-2009 με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 35.000,00  0,00  35.000,00  34.860,40  0,00  34.860,40  34.860,40  0,00  139,60 

00-6511.0004 Τόκοι δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ.  

18841-00/5-22-7-2008  με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 3.500,00  0,00  3.500,00  3.448,57  0,00  3.448,57  3.448,57  0,00  51,43 

00-6511.0005 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  397.000,00  0,00  397.000,00  244.662,80  0,00  244.662,80  244.662,80  0,00  152.337,20 

00-6511.0009 Τόκοι Δανείου Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος  258.000,00  0,00  258.000,00  257.382,49  0,00  257.382,49  257.382,49  0,00  617,51 

Σύνολα ΚΑ: 00-6511  164.222,26  0,00  595.277,74  595.277,74  815,88  596.093,62  759.500,00  0,00  759.500,00 

00-6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 

00-6514.0001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6514  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 

00-6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  2.000,00  0,00  2.000,00  1.880,43  0,00  1.880,43  1.880,43  0,00  119,57 

00-6515.0002 Προμήθεια τραπεζών ΔΙΑ για καταβολή προνοιακών 

επιδομάτων 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.560,44  0,00  1.560,44  1.560,44  0,00  439,56 

00-6515.0003 Προμήθεια τραπεζών για έξοδα μισθοδοσίας (ΔΙΑΣ)  2.000,00  0,00  2.000,00  1.749,55  0,00  1.749,55  1.749,55  0,00  250,45 

Σύνολα ΚΑ: 00-6515  809,58  0,00  5.190,42  5.190,42  0,00  5.190,42  6.000,00  0,00  6.000,00 

00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 
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00-6516.0001 Χρεωλύσια δανείου τ. Δήμου Λινδίων   με αρ. συμβ. 

24241-00/0, 1-3-2010 με "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" 

 110.000,00  0,00  110.000,00  129.612,79  20.637,15  108.975,64  108.975,64  0,00  1.024,36 

00-6516.0002 Χρεωλύσια  Δανείου τ. Δ.Πεταλούδων  αρ. συμβ 

2248/1-10-2007 με "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS A.E." 

 180.000,00  0,00  180.000,00  180.000,00  0,00  180.000,00  180.000,00  0,00  0,00 

00-6516.0003 Χρεωλύσια  δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ. 

23265-00/2-19-11-2009 με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

 148.000,00  0,00  148.000,00  147.101,78  0,00  147.101,78  147.101,78  0,00  898,22 

00-6516.0004 Χρεωλύσια δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ. 

18841-00/5-22-7-2008  με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

 83.000,00  0,00  83.000,00  82.348,86  0,00  82.348,86  82.348,86  0,00  651,14 

00-6516.0005 Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.& Δ.  571.000,00  180.000,00  751.000,00  735.029,05  0,00  735.029,05  735.029,05  0,00  15.970,95 

00-6516.0006 Χρεωλύσια ΤΠ & Δ απο Δάνεια ΔΕΥΑ  620.000,00  0,00  620.000,00  620.000,00  0,00  620.000,00  620.000,00  0,00  0,00 

00-6516.0009 Χρεωλύσια  Δανείου Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος  1.860.000,00  0,00  1.860.000,00  1.858.870,70  0,00  1.858.870,70  1.858.870,70  0,00  1.129,30 

Σύνολα ΚΑ: 00-6516  19.673,97  0,00  3.732.326,03  3.732.326,03  20.637,15  3.752.963,18  3.752.000,00  180.000,00  3.572.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-651  187.705,81  0,00  4.332.794,19  4.332.794,19  21.453,03  4.354.247,22  4.520.500,00  180.000,00  4.340.500,00 

00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 

00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 

00-6525.0001 Προμήθειες τραπεζικής εγγυητικής επιστολής υπέρ του 

Δημοσίου για την τήρηση των όρων καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης παραχώρησης της"Μαρίνας" (Αποφ. Δ.Σ. 

223/03) 

 3.100,00  0,00  3.100,00  2.273,04  0,00  2.273,04  2.273,04  0,00  826,96 

00-6525.0005 Προμήθειες τραπεζών  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6525  5.826,96  0,00  2.273,04  2.273,04  0,00  2.273,04  8.100,00  0,00  8.100,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-652  5.826,96  0,00  2.273,04  2.273,04  0,00  2.273,04  8.100,00  0,00  8.100,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-65  193.532,77  0,00  4.335.067,23  4.335.067,23  21.453,03  4.356.520,26  4.528.600,00  180.000,00  4.348.600,00 

00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 

00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 

00-6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές  1.128.640,00  93.960,00  1.222.600,00  1.220.766,08  0,00  1.220.766,08  1.220.766,08  0,00  1.833,92 

Σύνολα ΚΑ: 00-6711  1.833,92  0,00  1.220.766,08  1.220.766,08  0,00  1.220.766,08  1.222.600,00  93.960,00  1.128.640,00 

00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 

00-6715.0001 Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)  1.330.000,00  0,00  1.330.000,00  1.177.500,00  90.000,00  1.087.500,00  1.087.500,00  0,00  242.500,00 

00-6715.0002 Μουσείο Νεολληνικής Τέχνης  282.000,00  75.000,00  357.000,00  176.200,00  10.000,00  166.200,00  166.200,00  0,00  190.800,00 

Σελίδα 11 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



100 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00-6715.0003 Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου) 

 1.800.000,00  420.000,00  2.220.000,00  2.370.000,00  150.000,00  2.220.000,00  2.220.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6715  433.300,00  0,00  3.473.700,00  3.473.700,00  250.000,00  3.723.700,00  3.907.000,00  495.000,00  3.412.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-671  435.133,92  0,00  4.694.466,08  4.694.466,08  250.000,00  4.944.466,08  5.129.600,00  588.960,00  4.540.640,00 

00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 

00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 

00-6722.0001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 

πληθυσμού 

 51.000,00  0,00  51.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6722  51.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00  0,00  51.000,00 

00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 

00-6723.0001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 

3033/54 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6723  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 

00-6724.0001 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6724  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

00-6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 

00-6725.0001 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6725  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-672  55.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  55.000,00  0,00  55.000,00 

00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 

00-6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 

δημότες 

 20.000,00  5.000,00  25.000,00  25.000,00  400,00  24.600,00  24.600,00  0,00  400,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6733  400,00  0,00  24.600,00  24.600,00  400,00  25.000,00  25.000,00  5.000,00  20.000,00 

00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 

00-6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 

 500.000,00  30.000,00  530.000,00  570.000,00  40.000,00  530.000,00  530.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6736  0,00  0,00  530.000,00  530.000,00  40.000,00  570.000,00  530.000,00  30.000,00  500.000,00 

00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 
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00-6737.0001 Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική 

Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE 

EUROPE της Ε.Ε. 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

00-6737.0002 Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Μελέτη της 

οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama 

dama dama) στη Ρόδο. 

 0,00  28.805,56  28.805,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.805,56 

00-6737.0005 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και 

ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. 

Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που 

επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ 

 2.086.000,00  0,00  2.086.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.086.000,00 

00-6737.0006 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με τον Σύλλογο 

"Άγιος Εφραίμ" για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο 

"Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος 

"Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους" 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6737  2.229.805,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.229.805,56  128.805,56  2.101.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-673  2.230.205,56  0,00  554.600,00  554.600,00  40.400,00  595.000,00  2.784.805,56  163.805,56  2.621.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-67  2.720.339,48  0,00  5.249.066,08  5.249.066,08  290.400,00  5.539.466,08  7.969.405,56  752.765,56  7.216.640,00 

00-68 Λοιπά έξοδα 

00-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

00-6811 Εγγυήσεις ενοικίου 

00-6811.0001 Εγγυήσεις ενοικίου  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6811  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00 

00-6813 Λοιπές εγγυήσεις 

00-6813.0001 Λοιπές εγγυήσεις  70.000,00 -70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

00-6813.0002 Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή 

κοινωνικών δομών σε συνχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 50.000,00 -50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

00-6813.0003 'Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των 

προγραμμάτων 

 50.000,00 -50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6813  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -170.000,00  170.000,00 

00-6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 

00-6818.0001 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 00-6818  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  0,00  50.000,00 

00-6819 Λοιπές εγγυήσεις 

00-6819.0001 Λοιπές εγγυήσεις  0,00  70.000,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

00-6819.0002 Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή 

κοινωνικών δομών σε συνχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

00-6819.0003 Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των 

προγραμμάτων 

 0,00  50.000,00  50.000,00  9.813,34  0,00  9.813,34  9.813,34  0,00  40.186,66 

Σύνολα ΚΑ: 00-6819  160.186,66  0,00  9.813,34  9.813,34  0,00  9.813,34  170.000,00  170.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-681  215.186,66  0,00  9.813,34  9.813,34  0,00  9.813,34  225.000,00  5.000,00  220.000,00 

00-682 Εκτακτα έξοδα 

00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 

00-6821.0004 Λοιπά πρόστιμα  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6821  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 

00-6822.0001 Πρόστιμα και προσαυξήσεις  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6822  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 

00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης  100.000,00  200.000,00  300.000,00  176.706,87  143.937,17  32.769,70  32.769,70  0,00  267.230,30 

Σύνολα ΚΑ: 00-6823  267.230,30  0,00  32.769,70  32.769,70  143.937,17  176.706,87  300.000,00  200.000,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-682  297.230,30  0,00  32.769,70  32.769,70  143.937,17  176.706,87  330.000,00  200.000,00  130.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-68  512.416,96  0,00  42.583,04  42.583,04  143.937,17  186.520,21  555.000,00  205.000,00  350.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6  8.269.258,05  0,00  12.748.241,08  12.748.241,08  496.978,63  13.245.219,71  21.017.499,13  2.012.285,71  19.005.213,42 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

00-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  12.000,00 -11.496,50  503,50  503,50  0,00  503,50  503,50  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8111  0,00  0,00  503,50  503,50  0,00  503,50  503,50 -11.496,50  12.000,00 

00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

00-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  200.000,00 -26.221,20  173.778,80  44.348,60  24.552,00  19.796,60  19.796,60  0,00  153.982,20 
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Σύνολα ΚΑ: 00-8112  153.982,20  0,00  19.796,60  19.796,60  24.552,00  44.348,60  173.778,80 -26.221,20  200.000,00 

00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

00-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  80.127,00 -30.462,09  49.664,91  43.651,49  0,00  43.651,49  43.651,49  0,00  6.013,42 

Σύνολα ΚΑ: 00-8113  6.013,42  0,00  43.651,49  43.651,49  0,00  43.651,49  49.664,91 -30.462,09  80.127,00 

00-8114 Φόροι - Τέλη 

00-8114.0001 Φόροι - Τέλη  50.000,00 -28.482,06  21.517,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.517,94 

Σύνολα ΚΑ: 00-8114  21.517,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.517,94 -28.482,06  50.000,00 

00-8115 Διάφορα έξοδα 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα  900.000,00 -369.454,14  530.545,86  120.778,88  108.122,80  12.656,08  12.656,08  0,00  517.889,78 

Σύνολα ΚΑ: 00-8115  517.889,78  0,00  12.656,08  12.656,08  108.122,80  120.778,88  530.545,86 -369.454,14  900.000,00 

00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

00-8116.0099 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8116  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

00-8117 Λοιπά έξοδα 

00-8117.0001 Λοιπά έξοδα  600.000,00 -275.159,74  324.840,26  30.648,00  15.000,00  15.648,00  15.648,00  0,00  309.192,26 

Σύνολα ΚΑ: 00-8117  309.192,26  0,00  15.648,00  15.648,00  15.000,00  30.648,00  324.840,26 -275.159,74  600.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-811  1.008.595,60  0,00  92.255,67  92.255,67  147.674,80  239.930,47  1.100.851,27 -741.275,73  1.842.127,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-81  1.008.595,60  0,00  92.255,67  92.255,67  147.674,80  239.930,47  1.100.851,27 -741.275,73  1.842.127,00 

00-82 Λοιπές αποδόσεις 

00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 

00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 

00-8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 

και τα έξοδα παράστασης 

 1.800.000,00  800.000,00  2.600.000,00  2.733.633,01  205.474,84  2.528.158,17  2.528.158,17  0,00  71.841,83 

Σύνολα ΚΑ: 00-8211  71.841,83  0,00  2.528.158,17  2.528.158,17  205.474,84  2.733.633,01  2.600.000,00  800.000,00  1.800.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-821  71.841,83  0,00  2.528.158,17  2.528.158,17  205.474,84  2.733.633,01  2.600.000,00  800.000,00  1.800.000,00 

00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 

00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 

00-8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  1.600.000,00  100.000,00  1.700.000,00  1.514.422,61  509,28  1.513.913,33  1.513.913,33  0,00  186.086,67 

Σύνολα ΚΑ: 00-8221  186.086,67  0,00  1.513.913,33  1.513.913,33  509,28  1.514.422,61  1.700.000,00  100.000,00  1.600.000,00 

00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 
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00-8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 

Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 

λοιπών συλλογικών οργάνων 

 50.000,00  0,00  50.000,00  8.564,36  89,63  8.474,73  8.474,73  0,00  41.525,27 

Σύνολα ΚΑ: 00-8222  41.525,27  0,00  8.474,73  8.474,73  89,63  8.564,36  50.000,00  0,00  50.000,00 

00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 

00-8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κ.λ.π. 

 400.000,00  550.000,00  950.000,00  784.374,44  145.822,00  638.552,44  638.552,44  0,00  311.447,56 

Σύνολα ΚΑ: 00-8223  311.447,56  0,00  638.552,44  638.552,44  145.822,00  784.374,44  950.000,00  550.000,00  400.000,00 

00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 

00-8224.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου  12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

00-8224.0003 Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα  90.000,00  0,00  90.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00 

00-8224.0004 Απόδοση κρατήσεων υπερ  ΟΓΑ  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-8224.0006 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  12.000,00  0,00  12.000,00  3.084,00  3.084,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

00-8224.0008 Τέλη χαρτοσήμου  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8224  154.000,00  0,00  0,00  0,00  3.084,00  3.084,00  154.000,00  0,00  154.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-822  693.059,50  0,00  2.160.940,50  2.160.940,50  149.504,91  2.310.445,41  2.854.000,00  650.000,00  2.204.000,00 

00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 

00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 

00-8231.0001 Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΕΑΔΥ  850.000,00  0,00  850.000,00  822.927,68  63.544,24  759.383,44  759.383,44  0,00  90.616,56 

00-8231.0002 Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ  2.000.000,00 -457.000,00  1.543.000,00  2.339,94  0,00  2.339,94  2.339,94  0,00  1.540.660,06 

00-8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ  4.500.000,00  0,00  4.500.000,00  4.175.232,39  285.764,40  3.889.467,99  3.889.467,99  0,00  610.532,01 

00-8231.0005 Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 

μηχανικών) 

 870.000,00  0,00  870.000,00  320.367,32  20.913,05  299.454,27  299.454,27  0,00  570.545,73 

00-8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ  70.000,00  50.000,00  120.000,00  115.758,34  8.357,80  107.400,54  107.400,54  0,00  12.599,46 

00-8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ  38.000,00  20.000,00  58.000,00  51.608,62  4.367,57  47.241,05  47.241,05  0,00  10.758,95 

00-8231.0009 Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ  15.000,00  0,00  15.000,00  11.706,21  904,93  10.801,28  10.801,28  0,00  4.198,72 

00-8231.0010 Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Α.Υ  8.000,00  0,00  8.000,00  26,00  2,00  24,00  24,00  0,00  7.976,00 

00-8231.0011 Απόδοση εισφορών στο ΤΑΝ(ΝΟΜΙΚΩΝ)  7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

00-8231.0022 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ  30.000,00  0,00  30.000,00  13.235,69  0,00  13.235,69  13.235,69  0,00  16.764,31 

00-8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%  400.000,00  0,00  400.000,00  367.887,58  76,03  367.811,55  367.811,55  0,00  32.188,45 

00-8231.0024 Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%  400.000,00  0,00  400.000,00  135.161,18  10.230,43  124.930,75  124.930,75  0,00  275.069,25 

00-8231.0025 Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%  5.000,00  0,00  5.000,00  3.307,26  240,52  3.066,74  3.066,74  0,00  1.933,26 

00-8231.0028 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  υπέρ ΟΑΕΔ 

2% (Αορίστου χρόνου) 

 200.000,00  0,00  200.000,00  103.689,20  7.380,11  96.309,09  96.309,09  0,00  103.690,91 
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00-8231.0029 Απόδοση 1% εξοδων κίνησης Νομικών υπερ 

ΟΑΕΔ(Ν.3986/11) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8231.0030 Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ  250.000,00  0,00  250.000,00  250.842,43  18.712,23  232.130,20  232.130,20  0,00  17.869,80 

00-8231.0031 Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ  8.000,00  0,00  8.000,00  4.456,17  345,05  4.111,12  4.111,12  0,00  3.888,88 

00-8231.0032 Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΛΑΠΗΕΑΘ  800,00  0,00  800,00  524,94  40,38  484,56  484,56  0,00  315,44 

00-8231.0099 Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών  30.000,00  0,00  30.000,00  20.468,30  1.537,53  18.930,77  18.930,77  0,00  11.069,23 

Σύνολα ΚΑ: 00-8231  3.318.677,02  0,00  5.977.122,98  5.977.122,98  422.416,27  6.399.539,25  9.295.800,00 -387.000,00  9.682.800,00 

00-8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 

00-8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 10375  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8232  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-823  3.321.677,02  0,00  5.977.122,98  5.977.122,98  422.416,27  6.399.539,25  9.298.800,00 -387.000,00  9.685.800,00 

00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 

00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 

00-8241.0001 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 

δανείων του ΤΠ & Δ 

 340.000,00  0,00  340.000,00  297.413,59  22.652,01  274.761,58  274.761,58  0,00  65.238,42 

00-8241.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων της 

EUROBANK ERGASIA ( πρώην Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου) 

 350.000,00  0,00  350.000,00  222.270,44  16.726,31  205.544,13  205.544,13  0,00  144.455,87 

Σύνολα ΚΑ: 00-8241  209.694,29  0,00  480.305,71  480.305,71  39.378,32  519.684,03  690.000,00  0,00  690.000,00 

00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 

00-8242.0001 Απόδοση συνδρομών Συλλόγου Μ.Ο. & Συμβασ.  90.000,00  0,00  90.000,00  30.115,80  2.127,74  27.988,06  27.988,06  0,00  62.011,94 

00-8242.0002 Κρατήσεις απο καταλογισμό,εισόδημα,διατροφή κτλ  50.000,00  0,00  50.000,00  46.570,00  2.250,00  44.320,00  44.320,00  0,00  5.680,00 

00-8242.0006 Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων 

 20.000,00  0,00  20.000,00  5.628,22  287,65  5.340,57  5.340,57  0,00  14.659,43 

00-8242.0007 Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  5.416,58  210,95  5.205,63  5.205,63  0,00  4.794,37 

00-8242.0008 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  0,00  7.000,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8242  94.145,74  0,00  82.854,26  82.854,26  4.876,34  87.730,60  177.000,00  7.000,00  170.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-824  303.840,03  0,00  563.159,97  563.159,97  44.254,66  607.414,63  867.000,00  7.000,00  860.000,00 

00-825 Πάγιες προκαταβολές 

00-8251 Πάγια προκαταβολή 

00-8251.0001 Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0002 Τ.Κ. Απολακκιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0003 Τ.Κ. Απολλώνων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 
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00-8251.0004 Τ.Κ. Αρνίθας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0005 Δ.Κ. Αρχαγγέλου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0006 Τ.Κ. Αρχιπόλεως  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0007 Τ.Κ. Ασκληπειού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0008 Δ.Κ. Αφάντου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0009 Τ.Κ. Βατίου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0010 Τ.Κ. Γενναδίου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0011 Τ.Κ. Δαματριάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0012 Τ.Κ. Διμυλιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0013 Δ.Κ. Έμπωνας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0014 Τ.Κ. Θεολόγου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0015 Δ.Κ. Ιαλυσού  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0016 Τ.Κ. Ιστρίου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0017 Τ.Κ. Καλαβάρδων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0018 Τ.Κ. Καλάθου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0019 Δ.Κ. Καλυθιών  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0020 Τ.Κ. Κατταβιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0021 Δ.Κ. Κοσκινού  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0022 Δ.Κ. Κρεμαστής  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0023 Τ.Κ. Κρητηνίας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0024 Τ.Κ. Λαέρμων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0025 Δ.Κ. Λάρδου  2.000,00  0,00  2.000,00  4.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0026 Τ.Κ. Λαχανιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0027 Δ.Κ. Λίνδου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0028 Δ.Κ. Μαλώνας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0029 Δ.Κ. Μαριτσών  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0030 Τ.Κ. Μασάρων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0031 Τ.Κ. Μεσαναγρού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0032 Τ.Κ. Μονολίθου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0033 Δ.Κ. Παραδεισίου  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0034 Δ.Κ. Παστίδας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0035 Τ.Κ. Πλατανίων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0036 Τ.Κ. Προφύλιας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0037 Τ.Κ. Πυλώνας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σελίδα 18 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



107 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00-8251.0038 Δ.Κ. Ρόδου  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

00-8251.0039 Τ.Κ. Σαλάκου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0040 Τ.Κ. Σιανών  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0041 Δ.Κ. Σορωνής  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0042 Τ.Κ. Φανών  1.000,00  0,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0043 Δ.Κ. Ψίνθου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0044 Πάγια Δήμου Ρόδου  6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8251  58.000,00  0,00  9.000,00  9.000,00  4.000,00  13.000,00  67.000,00  0,00  67.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-825  58.000,00  0,00  9.000,00  9.000,00  4.000,00  13.000,00  67.000,00  0,00  67.000,00 

00-826 Λοιπές επιστροφές 

00-8261 Λοιπές επιστροφές 

00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές  120.000,00  0,00  120.000,00  1.811,21  0,00  1.811,21  1.811,21  0,00  118.188,79 

Σύνολα ΚΑ: 00-8261  118.188,79  0,00  1.811,21  1.811,21  0,00  1.811,21  120.000,00  0,00  120.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-826  118.188,79  0,00  1.811,21  1.811,21  0,00  1.811,21  120.000,00  0,00  120.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-82  4.566.607,17  0,00  11.240.192,83  11.240.192,83  825.650,68  12.065.843,51  15.806.800,00  1.070.000,00  14.736.800,00 

00-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

00-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

00-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

00-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.500,00 -1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8311  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.500,00  1.500,00 

00-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

00-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  160.000,00 -62.775,62  97.224,38  80.533,09  0,00  80.533,09  80.533,09  0,00  16.691,29 

Σύνολα ΚΑ: 00-8312  16.691,29  0,00  80.533,09  80.533,09  0,00  80.533,09  97.224,38 -62.775,62  160.000,00 

00-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

00-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  2.850,00 -2.850,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8313  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.850,00  2.850,00 

00-8314 Φόροι - Τέλη 

00-8314.0001 Φόροι - Τέλη  22.000,00 -22.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8314  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -22.000,00  22.000,00 

00-8315 Διάφορα έξοδα 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα  400.000,00 -312.405,18  87.594,82  79.015,84  0,00  79.015,84  79.015,84  0,00  8.578,98 

Σύνολα ΚΑ: 00-8315  8.578,98  0,00  79.015,84  79.015,84  0,00  79.015,84  87.594,82 -312.405,18  400.000,00 

Σελίδα 19 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



108 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00-8317 Λοιπά έξοδα 

00-8317.0001 Λοιπά έξοδα  350.000,00 -346.982,13  3.017,87  3.017,87  0,00  3.017,87  3.017,87  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8317  0,00  0,00  3.017,87  3.017,87  0,00  3.017,87  3.017,87 -346.982,13  350.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-831  25.270,27  0,00  162.566,80  162.566,80  0,00  162.566,80  187.837,07 -748.512,93  936.350,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-83  25.270,27  0,00  162.566,80  162.566,80  0,00  162.566,80  187.837,07 -748.512,93  936.350,00 

00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

00-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

00-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  54.838.294,92  0,00  54.838.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.838.294,92 

Σύνολα ΚΑ: 00-8511  54.838.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.838.294,92  0,00  54.838.294,92 

Σύνολα ΚΑ: 00-851  54.838.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.838.294,92  0,00  54.838.294,92 

Σύνολα ΚΑ: 00-85  54.838.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.838.294,92  0,00  54.838.294,92 

Σύνολα ΚΑ: 00-8  60.438.767,96  0,00  11.495.015,30  11.495.015,30  973.325,48  12.468.340,78  71.933.783,26 -419.788,66  72.353.571,92 

Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

10-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού 

-Οικονομικού 

 4.506.456,00  70.000,00  4.576.456,00  4.552.740,95  9.411,18  4.543.329,77  4.543.329,77  0,00  33.126,23 

10-6011.0002 Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 αρθρο 22 

(επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  9.252,00  771,00  8.481,00  8.481,00  0,00  1.519,00 

10-6011.0003 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις) 

 0,00  42.405,00  42.405,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42.405,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6011  77.050,23  0,00  4.551.810,77  4.551.810,77  10.182,18  4.561.992,95  4.628.861,00  112.405,00  4.516.456,00 

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

10-6012.0001 Αμοιβή ληξιάρχων  17.000,00  0,00  17.000,00  12.626,19  4.840,72  7.785,47  7.785,47  0,00  9.214,53 

10-6012.0002 Αμοιβή πρακτικογράφων του Δ.Σ.  2.600,00  0,00  2.600,00  1.108,07  174,54  933,53  933,53  0,00  1.666,47 
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10-6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

10-6012.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών 

 0,00  16.000,00  16.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.000,00 

10-6012.0005 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό του Γρ. Συντήρησης και 

Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων 

 0,00  1.287,32  1.287,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.287,32 

Σύνολα ΚΑ: 10-6012  28.168,32  0,00  8.719,00  8.719,00  5.015,26  13.734,26  36.887,32  16.287,32  20.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-601  105.218,55  0,00  4.560.529,77  4.560.529,77  15.197,44  4.575.727,21  4.665.748,32  128.692,32  4.537.056,00 

10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

10-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

Χρόνου 

 868.281,96  20.000,00  888.281,96  875.150,25  0,00  875.150,25  875.150,25  0,00  13.131,71 

10-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων(άρθρο 204 ν. 3584/2007) 

 30.000,00  0,00  30.000,00  2.217,18  0,00  2.217,18  2.217,18  0,00  27.782,82 

Σύνολα ΚΑ: 10-6021  40.914,53  0,00  877.367,43  877.367,43  0,00  877.367,43  918.281,96  20.000,00  898.281,96 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

10-6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

10-6022.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων 

 0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

10-6022.0005 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου του Γρ. 

Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων 

 0,00  5.955,84  5.955,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.955,84 

Σύνολα ΚΑ: 10-6022  7.455,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.455,84  6.455,84  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-602  48.370,37  0,00  877.367,43  877.367,43  0,00  877.367,43  925.737,80  26.455,84  899.281,96 

10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 
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10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

10-6041.0002 Αμοιβή πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι  30.744,00  0,00  30.744,00  2.817,28  0,00  2.817,28  2.817,28  0,00  27.926,72 

10-6041.0003 Αμοιβή Ναυαγοσωστών  18.000,00  34.800,00  52.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  52.800,00 

10-6041.0004 Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Λ.  20.655,00  32.547,00  53.202,00  10.532,80  0,00  10.532,80  10.532,80  0,00  42.669,20 

Σύνολα ΚΑ: 10-6041  123.395,92  0,00  13.350,08  13.350,08  0,00  13.350,08  136.746,00  67.347,00  69.399,00 

10-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

10-6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6042  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-604  126.395,92  0,00  13.350,08  13.350,08  0,00  13.350,08  139.746,00  67.347,00  72.399,00 

10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

10-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  660.521,00  15.322,60  675.843,60  659.111,06  1.141,28  657.969,78  657.969,78  0,00  17.873,82 

10-6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων (τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις) 

 0,00  6.600,00  6.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6051  24.473,82  0,00  657.969,78  657.969,78  1.141,28  659.111,06  682.443,60  21.922,60  660.521,00 

10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

10-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  215.117,40  14.492,53  229.609,93  218.500,09  0,00  218.500,09  218.500,09  0,00  11.109,84 

Σύνολα ΚΑ: 10-6052  11.109,84  0,00  218.500,09  218.500,09  0,00  218.500,09  229.609,93  14.492,53  215.117,40 

10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

10-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  14.721,23  28.094,10  42.815,33  5.433,24  0,00  5.433,24  5.433,24  0,00  37.382,09 

Σύνολα ΚΑ: 10-6054  37.382,09  0,00  5.433,24  5.433,24  0,00  5.433,24  42.815,33  28.094,10  14.721,23 

Σύνολα ΚΑ: 10-605  72.965,75  0,00  881.903,11  881.903,11  1.141,28  883.044,39  954.868,86  64.509,23  890.359,63 

10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

10-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 

10-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  5.276,62  5.276,62  844,77  844,77  0,00  0,00  0,00  5.276,62 
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Σύνολα ΚΑ: 10-6063  5.276,62  0,00  0,00  0,00  844,77  844,77  5.276,62  5.276,62  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-606  6.276,62  0,00  0,00  0,00  844,77  844,77  6.276,62  5.276,62  1.000,00 

10-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

10-6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού 

10-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6072  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-607  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-60  360.227,21  0,00  6.333.150,39  6.333.150,39  17.183,49  6.350.333,88  6.693.377,60  292.281,01  6.401.096,59 

10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

10-6142.0002 Παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικών συστημάτων  0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

10-6142.0003 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για συμμόρφωση με 

τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

10-6142.0004 Εκπαίδευση στελεχών Πληροφορικής για Data 

Protection Officer που αφορούν στον κανονισμό για τα 

προσωπικά δεδομένα   GDPR (General Data Protection 

Regulation) 

 0,00  6.000,00  6.000,00  5.220,00  0,00  5.220,00  5.220,00  0,00  780,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6142  27.080,00  0,00  5.220,00  5.220,00  0,00  5.220,00  32.300,00  32.300,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-614  27.080,00  0,00  5.220,00  5.220,00  0,00  5.220,00  32.300,00  32.300,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-61  27.080,00  0,00  5.220,00  5.220,00  0,00  5.220,00  32.300,00  32.300,00  0,00 

10-62 Παροχές τρίτων 

10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 

10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

10-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

 5.000.000,00  6.000.000,00  11.000.000,00  6.551.942,16  0,00  6.551.942,16  6.551.942,16  0,00  4.448.057,84 

Σύνολα ΚΑ: 10-6211  4.448.057,84  0,00  6.551.942,16  6.551.942,16  0,00  6.551.942,16  11.000.000,00  6.000.000,00  5.000.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-621  4.448.057,84  0,00  6.551.942,16  6.551.942,16  0,00  6.551.942,16  11.000.000,00  6.000.000,00  5.000.000,00 

10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

10-6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων  400.000,00  0,00  400.000,00  95.830,01  0,00  95.830,01  95.830,01  0,00  304.169,99 
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Σύνολα ΚΑ: 10-6232  304.169,99  0,00  95.830,01  95.830,01  0,00  95.830,01  400.000,00  0,00  400.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-623  304.169,99  0,00  95.830,01  95.830,01  0,00  95.830,01  400.000,00  0,00  400.000,00 

10-625 Ασφάλιστρα 

10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

10-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6253  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-625  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 

10-6261.0001 Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

10-6261.0002 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δήμου Ρόδου  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6261  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

10-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6264  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

10-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού 

 10.000,00  0,00  10.000,00  132,06  0,00  132,06  132,06  0,00  9.867,94 

10-6265.0003 Συντήρηση κλιματιστικών  20.000,00  0,00  20.000,00  7.898,80  7.898,80  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

10-6265.0004 Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών 

(ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου 

 0,00  12.400,00  12.400,00  9.033,40  9.033,40  0,00  0,00  0,00  12.400,00 

10-6265.0005 Συντήρηση κλιματιστικών και λεβητών Δήμου Ρόδου  0,00  20.000,00  20.000,00  6.549,18  0,00  6.549,18  6.549,18  0,00  13.450,82 

Σύνολα ΚΑ: 10-6265  55.718,76  0,00  6.681,24  6.681,24  16.932,20  23.613,44  62.400,00  32.400,00  30.000,00 

10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  76.000,00  0,00  76.000,00  68.200,00  0,00  68.200,00  68.200,00  0,00  7.800,00 

10-6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Παλαιές 

Συμβάσεις) 

 83.600,00  13.659,84  97.259,84  72.600,00  0,00  72.600,00  72.600,00  0,00  24.659,84 

10-6266.0003 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τεχνικών Έργων & 

Χρονοπαρουσίας Προσωπικού 

 0,00  40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

10-6266.0004 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Παλαιών Στοιχείων 

Μισθοδοσίας των Δήμων πριν το πρόγραμμα 

Καλλικράτης, για την προκαταβολή σύνταξης των 

εργαζομένων 

 0,00  8.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6266  80.459,84  0,00  140.800,00  140.800,00  0,00  140.800,00  221.259,84  61.659,84  159.600,00 
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Σύνολα ΚΑ: 10-626  152.178,60  0,00  147.481,24  147.481,24  16.932,20  164.413,44  299.659,84  94.059,84  205.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-62  4.905.406,43  0,00  6.795.253,41  6.795.253,41  16.932,20  6.812.185,61  11.700.659,84  6.094.059,84  5.606.600,00 

10-63 Φόροι - τέλη 

10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

10-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6321  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

10-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6323  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-632  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-63  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 10.000,00  10.000,00  20.000,00  6.189,85  0,00  6.189,85  6.189,85  0,00  13.810,15 

10-6422.0003 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "visits4u" 

 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

10-6422.0004 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 

"MOTIVATE" 

 15.946,32  1.053,68  17.000,00  622,16  0,00  622,16  622,16  0,00  16.377,84 

10-6422.0005 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 

"BLUEISLANDS" 

 15.400,00  0,00  15.400,00  5.320,09  1.150,00  4.170,09  4.170,09  0,00  11.229,91 

10-6422.0006 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep" 

 9.200,00  0,00  9.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.200,00 

10-6422.0007 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 2.000,00  3.000,00  5.000,00  1.523,96  0,00  1.523,96  1.523,96  0,00  3.476,04 

10-6422.0008 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις 

ανάγκες του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 3.010,00  0,00  3.010,00  1.829,80  0,00  1.829,80  1.829,80  0,00  1.180,20 
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10-6422.0009 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις 

ανάγκες του έργου ACUA 

 2.950,00  0,00  2.950,00  258,00  0,00  258,00  258,00  0,00  2.692,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6422  59.466,14  0,00  14.593,86  14.593,86  1.150,00  15.743,86  74.060,00  14.053,68  60.006,32 

10-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 

10-6423.0006 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για τις 

ανάγκες του προγράμματος "In-prep" 

 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6423  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-642  61.466,14  0,00  14.593,86  14.593,86  1.150,00  15.743,86  76.060,00  16.053,68  60.006,32 

10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 

10-6461.0001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  3.500,00  0,00  3.500,00  461,28  0,00  461,28  461,28  0,00  3.038,72 

Σύνολα ΚΑ: 10-6461  3.038,72  0,00  461,28  461,28  0,00  461,28  3.500,00  0,00  3.500,00 

10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

10-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  25.000,00  0,00  25.000,00  17.996,74  0,00  17.996,74  17.996,74  0,00  7.003,26 

Σύνολα ΚΑ: 10-6462  7.003,26  0,00  17.996,74  17.996,74  0,00  17.996,74  25.000,00  0,00  25.000,00 

10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

10-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  20.000,00  0,00  20.000,00  19.997,23  0,00  19.997,23  19.997,23  0,00  2,77 

Σύνολα ΚΑ: 10-6463  2,77  0,00  19.997,23  19.997,23  0,00  19.997,23  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-646  10.044,75  0,00  38.455,25  38.455,25  0,00  38.455,25  48.500,00  0,00  48.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-64  71.510,89  0,00  53.049,11  53.049,11  1.150,00  54.199,11  124.560,00  16.053,68  108.506,32 

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 

10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 

10-6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κλπ  900,00  0,00  900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  900,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6611  900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  900,00  0,00  900,00 

10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

10-6612.000

1 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

10-6612.0001.

0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 

Δήμου Ρόδου 

 40.000,00  18.993,56  58.993,56  58.993,53  0,00  58.993,53  58.993,53  0,00  0,03 

10-6612.0001.

0003 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 

Δ.Ε. Πεταλούδων 

 0,00  4.000,00  4.000,00  3.467,66  0,00  3.467,66  3.467,66  0,00  532,34 
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10-6612.0001.

0011 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 

Δ.Ε. Ρόδου 

 0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6612.000  4.532,37  0,00  62.461,19  62.461,19  0,00  62.461,19  66.993,56  26.993,56  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6612  4.532,37  0,00  62.461,19  62.461,19  0,00  62.461,19  66.993,56  26.993,56  40.000,00 

10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

10-6613.000

1 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

10-6613.0001.

0001 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Ρόδου 

 60.000,00  56.663,65  116.663,65  107.796,93  0,00  107.796,93  107.796,93  0,00  8.866,72 

10-6613.0001.

0003 
Υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

Δ.Ε. Πεταλούδων 

 0,00  17.000,00  17.000,00  13.868,07  0,00  13.868,07  13.868,07  0,00  3.131,93 

10-6613.0001.

0011 
Υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

Δ.Ε. Ρόδου 

 0,00  17.000,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6613.000  28.998,65  0,00  121.665,00  121.665,00  0,00  121.665,00  150.663,65  90.663,65  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6613  28.998,65  0,00  121.665,00  121.665,00  0,00  121.665,00  150.663,65  90.663,65  60.000,00 

10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 

10-6614.000

1 
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 

10-6614.0001.

0001 
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου Ρόδου  15.000,00  0,00  15.000,00  14.864,25  0,00  14.864,25  14.864,25  0,00  135,75 

10-6614.0001.

0003 
Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Πεταλούδων  0,00  3.000,00  3.000,00  2.907,55  0,00  2.907,55  2.907,55  0,00  92,45 

10-6614.0001.

0011 
Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Ρόδου  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6614.000  3.228,20  0,00  17.771,80  17.771,80  0,00  17.771,80  21.000,00  6.000,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6614  3.228,20  0,00  17.771,80  17.771,80  0,00  17.771,80  21.000,00  6.000,00  15.000,00 

10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 

10-6615.000

1 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 

10-6615.0001.

0001 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

 0,00  35.000,00  35.000,00  16.653,20  0,00  16.653,20  16.653,20  0,00  18.346,80 

10-6615.0001.

0002 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  20.000,00  20.000,00  12.562,44  0,00  12.562,44  12.562,44  0,00  7.437,56 

10-6615.0001.

0003 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ 

 0,00  20.000,00  20.000,00  19.443,20  0,00  19.443,20  19.443,20  0,00  556,80 

10-6615.0001.

0004 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 60.000,00 -60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6615.000  26.341,16  0,00  48.658,84  48.658,84  0,00  48.658,84  75.000,00  15.000,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6615  26.341,16  0,00  48.658,84  48.658,84  0,00  48.658,84  75.000,00  15.000,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-661  64.000,38  0,00  250.556,83  250.556,83  0,00  250.556,83  314.557,21  138.657,21  175.900,00 

10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
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ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

10-6635.000

1 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

10-6635.0001.

0001 
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

 0,00  70.000,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

10-6635.0001.

0002 
Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 0,00  24.500,00  24.500,00  19.329,25  0,00  19.329,25  19.329,25  0,00  5.170,75 

10-6635.0001.

0003 
Προμήθεια ειδών  υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  24.500,00  24.500,00  22.373,69  0,00  22.373,69  22.373,69  0,00  2.126,31 

10-6635.0001.

0004 
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΟΥ 

 0,00  24.500,00  24.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.500,00 

10-6635.0001.

0005 
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ 

 0,00  24.500,00  24.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6635.000  126.297,06  0,00  41.702,94  41.702,94  0,00  41.702,94  168.000,00  168.000,00  0,00 

10-6635.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 240.000,00 -240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6635  126.297,06  0,00  41.702,94  41.702,94  0,00  41.702,94  168.000,00 -72.000,00  240.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-663  126.297,06  0,00  41.702,94  41.702,94  0,00  41.702,94  168.000,00 -72.000,00  240.000,00 

10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

10-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων (σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 42.500,00  0,00  42.500,00  13.653,46  0,00  13.653,46  13.653,46  0,00  28.846,54 

10-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6641  68.846,54  0,00  13.653,46  13.653,46  0,00  13.653,46  82.500,00  0,00  82.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-664  68.846,54  0,00  13.653,46  13.653,46  0,00  13.653,46  82.500,00  0,00  82.500,00 

10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

10-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6654  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-665  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

10-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

10-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
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ΤΕΛΙΚΑ 
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ΑΚΥΡΩΘΕ- 
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ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 
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Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-6671.0001.
0000 

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.968,61  0,00  1.968,61  1.968,61  0,00  31,39 

10-6671.0001.
0001 

Προμήθεια ελαστικών  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6671.000  2.031,39  0,00  1.968,61  1.968,61  0,00  1.968,61  4.000,00  0,00  4.000,00 

10-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  10.000,00  50,00  10.050,00  9.997,99  0,00  9.997,99  9.997,99  0,00  52,01 

10-6671.0003 Προμήθεια ελαστικων οχηματων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6671  4.083,40  0,00  11.966,60  11.966,60  0,00  11.966,60  16.050,00  50,00  16.000,00 

10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

10-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 5.000,00  10.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

10-6673.0002 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

 0,00  8.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

10-6673.0003 Ανταλλακτικά ανελκυστήρων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

10-6673.0004 Ανταλλακτικά κλιματιστικών  7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6673  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00  18.000,00  22.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-667  44.083,40  0,00  11.966,60  11.966,60  0,00  11.966,60  56.050,00  18.050,00  38.000,00 

10-669 Λοιπές προμήθειες 

10-6699 Λοιπές προμήθειες  αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και εορταστικος διακοσμοσ υπηρεσιων) 

10-6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών 

γάμων και εορταστικός διάκοσμος υπηρεσιών) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

10-6699.0002 Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού για όλα τα 

μηχανήματα του Δήμου 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6699  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-669  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-66  316.227,38  0,00  317.879,83  317.879,83  0,00  317.879,83  634.107,21  84.707,21  549.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6  5.682.451,91  0,00  13.504.552,74  13.504.552,74  35.265,69  13.539.818,43  19.187.004,65  6.519.401,74  12.667.602,91 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

10-713 Προμήθειες παγίων 

10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-7131.0001 Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης 

εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών 

συναλλαγών 

 0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

10-7131.0002 Επέκταση συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων Κοιλάδας 

Πεταλούδων 

 0,00  26.784,00  26.784,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26.784,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7131  226.784,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  226.784,00  226.784,00  0,00 

10-7133 Έπιπλα, σκέυη 

10-7133.0001 Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους )  10.000,00  14.000,00  24.000,00  2.084,32  0,00  2.084,32  2.084,32  0,00  21.915,68 

10-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. 

μηχ.καταστροφής εγγράφων) 

 20.000,00  6.000,00  26.000,00  25.911,04  0,00  25.911,04  25.911,04  0,00  88,96 

10-7133.0004 Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, 

κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU) 

 10.000,00  9.000,00  19.000,00  6.956,40  0,00  6.956,40  6.956,40  0,00  12.043,60 

Σύνολα ΚΑ: 10-7133  34.048,24  0,00  34.951,76  34.951,76  0,00  34.951,76  69.000,00  29.000,00  40.000,00 

10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

10-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 70.000,00  0,00  70.000,00  69.720,24  0,00  69.720,24  69.720,24  0,00  279,76 

10-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  50.000,00 -3.000,00  47.000,00  22,85  22,85  0,00  0,00  0,00  47.000,00 

10-7134.0003 Τηλεπικοινωνιακό υλικό  40.000,00  0,00  40.000,00  29.275,28  0,00  29.275,28  29.275,28  0,00  10.724,72 

10-7134.0006 Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης 

Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης 

Πολιτών του Δήμου Ρόδου 

 0,00  4.960,00  4.960,00  4.960,00  0,00  4.960,00  4.960,00  0,00  0,00 

10-7134.0007 Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος “Middleware” 

διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το 

Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου 

(built to order) 

 0,00  13.000,00  13.000,00  12.400,00  0,00  12.400,00  12.400,00  0,00  600,00 

10-7134.0008 Επέκταση Λογισμικού Back Office Διαχείρισης 

εισιτηρίων Κοιλάδας Πεταλουδών 

 0,00  44.640,00  44.640,00  44.640,00  44.640,00  0,00  0,00  0,00  44.640,00 

10-7134.0009 Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και 

υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 0,00  24.500,00  24.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.500,00 

10-7134.0010 Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Κοιμητηρίων  0,00  25.000,00  25.000,00  4.940,00  0,00  4.940,00  4.940,00  0,00  20.060,00 

10-7134.0011 Προμήθεια web πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών  0,00  4.960,00  4.960,00  4.960,00  0,00  4.960,00  4.960,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7134  147.804,48  0,00  126.255,52  126.255,52  44.662,85  170.918,37  274.060,00  114.060,00  160.000,00 

10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 
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10-7135.0004 Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την εξυπηρέτηση 

περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει 

δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών 

αντικειμένων 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

10-7135.0005 Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων  0,00  6.000,00  6.000,00  4.500,00  0,00  4.500,00  4.500,00  0,00  1.500,00 

10-7135.0006 Προμήθεια Συνεδριακού Συστήματος και Συστήματος 

Προβολής 

 0,00  36.252,64  36.252,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36.252,64 

Σύνολα ΚΑ: 10-7135  61.752,64  0,00  4.500,00  4.500,00  0,00  4.500,00  66.252,64  66.252,64  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-713  470.389,36  0,00  165.707,28  165.707,28  44.662,85  210.370,13  636.096,64  436.096,64  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-71  470.389,36  0,00  165.707,28  165.707,28  44.662,85  210.370,13  636.096,64  436.096,64  200.000,00 

10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) 

10-751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 

10-7518 Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

10-7518.0001 Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

 130.472,00  0,00  130.472,00  130.471,66  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  0,34 

Σύνολα ΚΑ: 10-7518  0,34  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  130.471,66  130.472,00  0,00  130.472,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-751  0,34  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  130.471,66  130.472,00  0,00  130.472,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-75  0,34  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  130.471,66  130.472,00  0,00  130.472,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7  470.389,70  0,00  296.178,94  296.178,94  44.662,85  340.841,79  766.568,64  436.096,64  330.472,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  200.000,00 -149.926,91  50.073,09  33.513,23  0,00  33.513,23  33.513,23  0,00  16.559,86 

Σύνολα ΚΑ: 10-8111  16.559,86  0,00  33.513,23  33.513,23  0,00  33.513,23  50.073,09 -149.926,91  200.000,00 

10-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

10-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  5.000,00 -1.052,60  3.947,40  3.947,40  0,00  3.947,40  3.947,40  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8112  0,00  0,00  3.947,40  3.947,40  0,00  3.947,40  3.947,40 -1.052,60  5.000,00 

10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

10-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  90.000,00 -45.908,16  44.091,84  18.526,72  0,00  18.526,72  18.526,72  0,00  25.565,12 

Σύνολα ΚΑ: 10-8113  25.565,12  0,00  18.526,72  18.526,72  0,00  18.526,72  44.091,84 -45.908,16  90.000,00 
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10-8115 Διάφορα έξοδα 

10-8115.0000 Διάφορα έξοδα  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

10-8115.0099 Διάφορα έξοδα  175.000,00 -39.181,99  135.818,01  4.040,94  0,00  4.040,94  4.040,94  0,00  131.777,07 

Σύνολα ΚΑ: 10-8115  131.777,07  0,00  4.040,94  4.040,94  0,00  4.040,94  135.818,01 -39.181,99  175.000,00 

10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

10-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  130.000,00 -25.613,32  104.386,68  99.239,06  5.319,60  93.919,46  93.919,46  0,00  10.467,22 

Σύνολα ΚΑ: 10-8116  10.467,22  0,00  93.919,46  93.919,46  5.319,60  99.239,06  104.386,68 -25.613,32  130.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-811  184.369,27  0,00  153.947,75  153.947,75  5.319,60  159.267,35  338.317,02 -261.682,98  600.000,00 

10-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

10-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  250.000,00 -128.854,10  121.145,90  7.254,00  0,00  7.254,00  7.254,00  0,00  113.891,90 

Σύνολα ΚΑ: 10-8121  113.891,90  0,00  7.254,00  7.254,00  0,00  7.254,00  121.145,90 -128.854,10  250.000,00 

10-8122 Έργα 

10-8122.0001 Έργα  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8122  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

10-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

10-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8123  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-812  113.891,90  0,00  7.254,00  7.254,00  0,00  7.254,00  121.145,90 -138.854,10  260.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-81  298.261,17  0,00  161.201,75  161.201,75  5.319,60  166.521,35  459.462,92 -400.537,08  860.000,00 

10-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

10-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  100.000,00 -80.880,44  19.119,56  2.653,60  0,00  2.653,60  2.653,60  0,00  16.465,96 

Σύνολα ΚΑ: 10-8311  16.465,96  0,00  2.653,60  2.653,60  0,00  2.653,60  19.119,56 -80.880,44  100.000,00 

10-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

10-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8312  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.000,00  2.000,00 

10-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

10-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  40.000,00 -36.689,20  3.310,80  868,00  0,00  868,00  868,00  0,00  2.442,80 

Σελίδα 32 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



121 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 10-8313  2.442,80  0,00  868,00  868,00  0,00  868,00  3.310,80 -36.689,20  40.000,00 

10-8315 Διάφορα έξοδα 

10-8315.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  500,00 -500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

10-8315.0099 Διάφορα έξοδα  100.000,00 -100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8315  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -100.500,00  100.500,00 

10-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

10-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  15.000,00 -15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8316  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -15.000,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-831  18.908,76  0,00  3.521,60  3.521,60  0,00  3.521,60  22.430,36 -235.069,64  257.500,00 

10-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

10-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  190.000,00 -186.458,56  3.541,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.541,44 

Σύνολα ΚΑ: 10-8321  3.541,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.541,44 -186.458,56  190.000,00 

10-8322 Έργα 

10-8322.0001 Έργα  2.500,00 -2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8322  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.500,00  2.500,00 

10-8323 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

10-8323.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8323  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-832  3.541,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.541,44 -189.958,56  193.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-83  22.450,20  0,00  3.521,60  3.521,60  0,00  3.521,60  25.971,80 -425.028,20  451.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8  320.711,37  0,00  164.723,35  164.723,35  5.319,60  170.042,95  485.434,72 -825.565,28  1.311.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15-6011.0001 Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων  702.918,36  0,00  702.918,36  645.275,65  296,00  644.979,65  644.979,65  0,00  57.938,71 
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15-6011.0002 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις) 

 0,00  11.182,47  11.182,47  7.975,00  0,00  7.975,00  7.975,00  0,00  3.207,47 

Σύνολα ΚΑ: 15-6011  61.146,18  0,00  652.954,65  652.954,65  296,00  653.250,65  714.100,83  11.182,47  702.918,36 

15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 

15-6013.0001 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75  16.000,00  0,00  16.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6013  16.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.000,00  0,00  16.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-601  77.146,18  0,00  652.954,65  652.954,65  296,00  653.250,65  730.100,83  11.182,47  718.918,36 

15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου 

χρόνου 

 724.177,08  40.000,00  764.177,08  751.814,27  0,00  751.814,27  751.814,27  0,00  12.362,81 

15-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων(άρθρο 204 ν. 3584/2007) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6021  22.362,81  0,00  751.814,27  751.814,27  0,00  751.814,27  774.177,08  40.000,00  734.177,08 

15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

15-6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 2.000,00  0,00  2.000,00  310,90  310,90  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6022  2.000,00  0,00  0,00  0,00  310,90  310,90  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-602  24.362,81  0,00  751.814,27  751.814,27  310,90  752.125,17  776.177,08  40.000,00  736.177,08 

15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο 

σπίτι) 

 253.000,00  31.050,00  284.050,00  275.552,78  21.537,99  254.014,79  254.014,79  0,00  30.035,21 

Σύνολα ΚΑ: 15-6041  30.035,21  0,00  254.014,79  254.014,79  21.537,99  275.552,78  284.050,00  31.050,00  253.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-604  30.035,21  0,00  254.014,79  254.014,79  21.537,99  275.552,78  284.050,00  31.050,00  253.000,00 

15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

15-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  105.164,80  0,00  105.164,80  98.387,14  46,52  98.340,62  98.340,62  0,00  6.824,18 

Σύνολα ΚΑ: 15-6051  6.824,18  0,00  98.340,62  98.340,62  46,52  98.387,14  105.164,80  0,00  105.164,80 

15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

15-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

 184.094,00  8.000,00  192.094,00  190.587,05  0,00  190.587,05  190.587,05  0,00  1.506,95 

Σύνολα ΚΑ: 15-6052  1.506,95  0,00  190.587,05  190.587,05  0,00  190.587,05  192.094,00  8.000,00  184.094,00 
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15-6054 Εργοδοτικές Εισφορές 

15-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια 

στο Σπιτι) 

 64.000,00  8.600,36  72.600,36  69.705,33  5.421,58  64.283,75  64.283,75  0,00  8.316,61 

Σύνολα ΚΑ: 15-6054  8.316,61  0,00  64.283,75  64.283,75  5.421,58  69.705,33  72.600,36  8.600,36  64.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-605  16.647,74  0,00  353.211,42  353.211,42  5.468,10  358.679,52  369.859,16  16.600,36  353.258,80 

15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

15-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

15-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 

15-6063.0001 Παροχή σε γάλα προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτισμού 

Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 2.000,00  1.000,00  3.000,00  2.857,30  0,00  2.857,30  2.857,30  0,00  142,70 

15-6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

15-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  12.510,60  12.510,60  1.974,42  1.974,42  0,00  0,00  0,00  12.510,60 

Σύνολα ΚΑ: 15-6063  15.653,30  0,00  2.857,30  2.857,30  1.974,42  4.831,72  18.510,60  13.510,60  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-606  16.653,30  0,00  2.857,30  2.857,30  1.974,42  4.831,72  19.510,60  13.510,60  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-60  164.845,24  0,00  2.014.852,43  2.014.852,43  29.587,41  2.044.439,84  2.179.697,67  112.343,43  2.067.354,24 

15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

15-6112 Αμοιβές τεχνικών 

15-6112.0003 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου υποστήριξης Δ. Ρόδου για 

την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο 

"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και 

λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω 

ΣΔΙΤ" 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6112  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 

15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

15-6117.0001 Αμοιβές ιατρών για τους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 
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15-6117.0003 Αμοιβή οικονομικού συμβούλου υποστήριξης Δ. Ρόδου 

για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο 

"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και 

λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω 

ΣΔΙΤ 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

15-6117.0005 Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων 

(Εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων και 

συμβιβαστικών πράξεων) 

 0,00  26.000,00  26.000,00  26.000,00  0,00  26.000,00  26.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6117  51.000,00  0,00  26.000,00  26.000,00  0,00  26.000,00  77.000,00  27.000,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-611  52.000,00  0,00  26.000,00  26.000,00  0,00  26.000,00  78.000,00  28.000,00  50.000,00 

15-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

15-6142.0007 Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση 

για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 

 24.800,00  0,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6142  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-614  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-61  76.800,00  0,00  26.000,00  26.000,00  0,00  26.000,00  102.800,00  28.000,00  74.800,00 

15-62 Παροχές τρίτων 

15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

15-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 

15-6231.0001 Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου 

καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6231  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00 

15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

15-6232.0001 Μισθώματα κτιρίων  80.000,00  0,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00 

15-6232.0002 Μισθώματα κτιρίων (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)  0,00  4.441,35  4.441,35  4.441,35  0,00  4.441,35  4.441,35  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6232  80.000,00  0,00  4.441,35  4.441,35  0,00  4.441,35  84.441,35  4.441,35  80.000,00 

15-6236 Λοιπά μισθώματα 

15-6236.0001 Εκμίσθωση χημικών τουαλετών (τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση) 

 0,00  3.955,00  3.955,00  3.955,00  0,00  3.955,00  3.955,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6236  0,00  0,00  3.955,00  3.955,00  0,00  3.955,00  3.955,00  3.955,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-623  85.000,00  0,00  8.396,35  8.396,35  0,00  8.396,35  93.396,35  13.396,35  80.000,00 
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15-625 Ασφάλιστρα 

15-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 

15-6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6251  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

15-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

15-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  2.000,00  0,00  2.000,00  78,00  0,00  78,00  78,00  0,00  1.922,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6252  1.922,00  0,00  78,00  78,00  0,00  78,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

15-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6253  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-625  22.922,00  0,00  78,00  78,00  0,00  78,00  23.000,00  20.000,00  3.000,00 

15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

15-6262.0002 Συντήρηση παιδικών χαρών (πάγια)  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

15-6262.0003 Συντηρήσεις παιδικών χαρών  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6262  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

15-6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6264  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

15-6265.0002 Συντήρηση και επισκευή οικιακού εξοπλισμού παιδικών 

σταθμών (κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, κτλ) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και κουρτινών  10.000,00  0,00  10.000,00  3.131,98  0,00  3.131,98  3.131,98  0,00  6.868,02 

15-6265.0004 Συντήρηση και Επισκευή Λευκών Συσκευών Παιδικών 

Σταθμών κλπ 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6265  21.868,02  0,00  3.131,98  3.131,98  0,00  3.131,98  25.000,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-626  52.868,02  0,00  3.131,98  3.131,98  0,00  3.131,98  56.000,00  0,00  56.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-62  160.790,02  0,00  11.606,33  11.606,33  0,00  11.606,33  172.396,35  33.396,35  139.000,00 

15-63 Φόροι - τέλη 

15-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
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15-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6321  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

15-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6323  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-632  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-63  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

15-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

15-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 0,00  5.000,00  5.000,00  781,42  0,00  781,42  781,42  0,00  4.218,58 

Σύνολα ΚΑ: 15-6422  4.218,58  0,00  781,42  781,42  0,00  781,42  5.000,00  5.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-642  4.218,58  0,00  781,42  781,42  0,00  781,42  5.000,00  5.000,00  0,00 

15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

15-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6462  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

15-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

15-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6463  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-646  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00  2.000,00  10.000,00 

15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

15-6471.0002 Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6471  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 

15-6472.0001 Δαπάνες για την διεξαγωγή του 4ου Τουρνουά 

Παλαιμάχων Ρόδου 2017-2018 «Ποδοσφαιρικής 

Ιστορίας & Φιλανθρωπίας» 

 3.500,00  0,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6472  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00  0,00  3.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-647  18.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.500,00  0,00  18.500,00 
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15-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 

15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 

15-6481.0001 Τρόφιμα παιδικών σταθμών  135.000,00  48.000,00  183.000,00  83.737,59  2.178,98  81.558,61  81.558,61  0,00  101.441,39 

15-6481.0006 Δαπάνες σίτησης μαθητών μουσικού σχολείου(catering)  64.149,22  0,00  64.149,22  45.603,48  0,00  45.603,48  45.603,48  0,00  18.545,74 

15-6481.0007 Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

 5.000,00  2.000,00  7.000,00  675,77  0,00  675,77  675,77  0,00  6.324,23 

Σύνολα ΚΑ: 15-6481  126.311,36  0,00  127.837,86  127.837,86  2.178,98  130.016,84  254.149,22  50.000,00  204.149,22 

Σύνολα ΚΑ: 15-648  126.311,36  0,00  127.837,86  127.837,86  2.178,98  130.016,84  254.149,22  50.000,00  204.149,22 

Σύνολα ΚΑ: 15-64  161.029,94  0,00  128.619,28  128.619,28  2.178,98  130.798,26  289.649,22  57.000,00  232.649,22 

15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 

15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 

15-6611.0002 Προμήθεια παιδικών βιβλίων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

15-6611.0003 Προμήθεια βιβλίων για τους παιδικούς σταθμούς  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6611  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-661  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 

15-6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού  10.000,00  0,00  10.000,00  4.521,63  0,00  4.521,63  4.521,63  0,00  5.478,37 

15-6631.0002 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για 

το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 

 7.925,00  0,00  7.925,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.925,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6631  13.403,37  0,00  4.521,63  4.521,63  0,00  4.521,63  17.925,00  0,00  17.925,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-663  13.403,37  0,00  4.521,63  4.521,63  0,00  4.521,63  17.925,00  0,00  17.925,00 

15-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

15-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων (σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 37.500,00  0,00  37.500,00  2.235,63  0,00  2.235,63  2.235,63  0,00  35.264,37 

15-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 37.500,00  0,00  37.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6641  72.764,37  0,00  2.235,63  2.235,63  0,00  2.235,63  75.000,00  0,00  75.000,00 

15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 
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15-6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 

(προηγούμενη σύμβαση) 

 30.000,00  0,00  30.000,00  13.398,39  0,00  13.398,39  13.398,39  0,00  16.601,61 

15-6643.0002 προμήθεια καυσιμων για θέρμανση και φωτισμό  30.000,00  0,00  30.000,00  13.528,53  0,00  13.528,53  13.528,53  0,00  16.471,47 

Σύνολα ΚΑ: 15-6643  33.073,08  0,00  26.926,92  26.926,92  0,00  26.926,92  60.000,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-664  105.837,45  0,00  29.162,55  29.162,55  0,00  29.162,55  135.000,00  0,00  135.000,00 

15-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

15-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6654  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-665  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

15-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 

15-6671.0001.

0000 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.882,32  0,00  1.882,32  1.882,32  0,00  117,68 

15-6671.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6671.000  2.117,68  0,00  1.882,32  1.882,32  0,00  1.882,32  4.000,00  0,00  4.000,00 

15-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  10.000,00  50,00  10.050,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.050,00 

15-6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του 

προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 

 7.925,00  0,00  7.925,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.925,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6671  20.092,68  0,00  1.882,32  1.882,32  0,00  1.882,32  21.975,00  50,00  21.925,00 

15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

15-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6673  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-667  21.092,68  0,00  1.882,32  1.882,32  0,00  1.882,32  22.975,00  50,00  22.925,00 

15-669 Λοιπές προμήθειες 

15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

15-6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6691  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

15-6694 Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού 

15-6694.0001 Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού  24.000,00  0,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 15-6694  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00  0,00  24.000,00 

15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

15-6699.0002 Είδη ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια, κουρτίνες)  4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6699  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-669  38.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.000,00  0,00  38.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-66  189.333,50  0,00  35.566,50  35.566,50  0,00  35.566,50  224.900,00  50,00  224.850,00 

15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

15-674 Προνοιακά επιδόματα 

15-6741 Προνοιακά επιδόματα 

15-6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας  5.326.800,00  424.000,00  5.750.800,00  5.746.393,73  0,00  5.746.393,73  5.746.393,73  0,00  4.406,27 

15-6741.0002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική 

αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 

 950.000,00  55.000,00  1.005.000,00  995.718,74  0,00  995.718,74  995.718,74  0,00  9.281,26 

15-6741.0003  Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά  17.000,00  2.900,00  19.900,00  19.841,27  0,00  19.841,27  19.841,27  0,00  58,73 

15-6741.0004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης  1.880.000,00  28.000,00  1.908.000,00  1.893.784,71  0,00  1.893.784,71  1.893.784,71  0,00  14.215,29 

15-6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους 

 440.000,00 -2.900,00  437.100,00  425.941,50  0,00  425.941,50  425.941,50  0,00  11.158,50 

15-6741.0006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής  86.000,00  4.000,00  90.000,00  85.703,10  0,00  85.703,10  85.703,10  0,00  4.296,90 

15-6741.0007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών 

 190.000,00  35.900,00  225.900,00  253.647,19  35.245,60  218.401,59  218.401,59  0,00  7.498,41 

15-6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου  420.000,00  5.000,00  425.000,00  414.889,00  0,00  414.889,00  414.889,00  0,00  10.111,00 

15-6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας  1.220.000,00  20.000,00  1.240.000,00  1.216.867,81  0,00  1.216.867,81  1.216.867,81  0,00  23.132,19 

15-6741.0010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα  248.000,00  28.000,00  276.000,00  271.597,73  0,00  271.597,73  271.597,73  0,00  4.402,27 

15-6741.0011 Επίδομα Χανσενικών  42.000,00  0,00  42.000,00  39.961,50  0,00  39.961,50  39.961,50  0,00  2.038,50 

15-6741.0013 Επίδομα ομογενών – προσφύγων  1.659,04  100,00  1.759,04  1.690,56  0,00  1.690,56  1.690,56  0,00  68,48 

Σύνολα ΚΑ: 15-6741  90.667,80  0,00  11.330.791,24  11.330.791,24  35.245,60  11.366.036,84  11.421.459,04  600.000,00  10.821.459,04 

Σύνολα ΚΑ: 15-674  90.667,80  0,00  11.330.791,24  11.330.791,24  35.245,60  11.366.036,84  11.421.459,04  600.000,00  10.821.459,04 

Σύνολα ΚΑ: 15-67  90.667,80  0,00  11.330.791,24  11.330.791,24  35.245,60  11.366.036,84  11.421.459,04  600.000,00  10.821.459,04 

Σύνολα ΚΑ: 15-6  845.466,50  0,00  13.547.435,78  13.547.435,78  67.011,99  13.614.447,77  14.392.902,28  830.789,78  13.562.112,50 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

15-713 Προμήθειες παγίων 
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15-7133 Έπιπλα, σκέυη 

15-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. 

μηχ.καταστροφής εγγράφων) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.603,32  0,00  1.603,32  1.603,32  0,00  396,68 

15-7133.000

8 
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

15-7133.0008.
0001 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΔΕ Ρόδου 

 0,00  19.222,60  19.222,60  18.338,98  0,00  18.338,98  18.338,98  0,00  883,62 

15-7133.0008.
0002 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, 

Καμείρου, Αταβύρου) 

 0,00  19.187,66  19.187,66  18.812,31  0,00  18.812,31  18.812,31  0,00  375,35 

15-7133.0008.
0003 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, 

Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου) 

 0,00  19.190,18  19.190,18  19.190,18  0,00  19.190,18  19.190,18  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7133.000  1.258,97  0,00  56.341,47  56.341,47  0,00  56.341,47  57.600,44  57.600,44  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7133  1.655,65  0,00  57.944,79  57.944,79  0,00  57.944,79  59.600,44  57.600,44  2.000,00 

15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

15-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 6.000,00  0,00  6.000,00  5.981,76  0,00  5.981,76  5.981,76  0,00  18,24 

15-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  4.000,00 -4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15-7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 

βιβλιοθήκη Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων 

 6.040,00  0,00  6.040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.040,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7134  6.058,24  0,00  5.981,76  5.981,76  0,00  5.981,76  12.040,00 -4.000,00  16.040,00 

15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

15-7135.0002 Προμήθεια για τη συμπλήρωση εορταστικού διακόσμου 

Δήμου Ρόδου 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

15-7135.0004 Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 

 240.000,00  0,00  240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  240.000,00 

15-7135.0009 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED για την 

ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε 

αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων 

Δ.Ε. Ρόδου. 

 0,00  18.000,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

15-7135.0010 Επιδαπέδιος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος για την 

πλατεία Δημαρχείου 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

15-7135.0019 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς 

σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

15-7135.0020 Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Καλλιθέας 

 74.400,00  0,00  74.400,00  72.912,00  0,00  72.912,00  72.912,00  0,00  1.488,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7135  340.488,00  0,00  72.912,00  72.912,00  0,00  72.912,00  413.400,00  92.000,00  321.400,00 
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Σύνολα ΚΑ: 15-713  348.201,89  0,00  136.838,55  136.838,55  0,00  136.838,55  485.040,44  145.600,44  339.440,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-71  348.201,89  0,00  136.838,55  136.838,55  0,00  136.838,55  485.040,44  145.600,44  339.440,00 

15-73 Έργα 

15-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

15-7321.0001 Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. Αφάντου  0,00  1.700.000,00  1.700.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.700.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7321  1.700.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.700.000,00  1.700.000,00  0,00 

15-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

15-7325.0001 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ Αφάντου  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7325  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 

15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

15-7326.0001 Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου στη Δημοτική 

Ενότητα Ιαλυσού. (οικοδομικές και ημ. εργασίες) 

 1.000.000,00 -283.000,00  717.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  717.000,00 

15-7326.0002 Κατασκευή γηπέδου Ράγκπι.  300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

15-7326.0003 Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως 

Ρόδου 

 0,00  250.000,00  250.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00 

15-7326.0004 Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου  0,00  150.000,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

15-7326.0006 Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση 

καθιζήσεων Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7326  1.491.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.491.400,00  191.400,00  1.300.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-732  3.192.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.192.400,00  1.892.400,00  1.300.000,00 

15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

15-7331.0002 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο κτίριο του 3ου και 5ου 

Δημοτικού Σχολείου. 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

15-7331.0003 Επισκευή - Συντήρηση σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόλεως 

Ρόδου. 

 131.600,00  0,00  131.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  131.600,00 

15-7331.0004 Επισκευή - Συντήρηση σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός 

πόλεως Ρόδου. 

 131.600,00  129.800,00  261.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  261.400,00 

15-7331.0005 Συντήρηση παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου και 

Δημοτικού Καταστήματος Ιαλυσού 

 0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 
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15-7331.0006 Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου 

Ρόδου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

αγωνιστικού χώρου 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

15-7331.0007 Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του 

σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για την 

μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής Ρόδου 

 0,00  225.000,00  225.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  225.000,00 

15-7331.0013 Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων  εκτός πόλεως Ρόδου.  40.000,00  14.800,00  54.800,00  14.697,85  0,00  14.697,85  14.697,85  0,00  40.102,15 

15-7331.0019 Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου  131.000,00  0,00  131.000,00  26.048,79  0,00  26.048,79  26.048,79  0,00  104.951,21 

15-7331.0032 Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων  320.000,00  96.000,00  416.000,00  155.257,90  0,00  155.257,90  155.257,90  0,00  260.742,10 

15-7331.0040 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Νήσου Ρόδου  729.000,00  0,00  729.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  729.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7331  2.103.795,46  0,00  196.004,54  196.004,54  0,00  196.004,54  2.299.800,00  666.600,00  1.633.200,00 

15-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

15-7335.0002 Ηλεκτοφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου  40.000,00  51.600,00  91.600,00  60.572,39  0,00  60.572,39  60.572,39  0,00  31.027,61 

Σύνολα ΚΑ: 15-7335  31.027,61  0,00  60.572,39  60.572,39  0,00  60.572,39  91.600,00  51.600,00  40.000,00 

15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

15-7336.0001 Επισκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

Αγίων Αποστόλων (Γήπεδο Μπάσκετ και 5χ5) 

 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

15-7336.0002 Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ 

Φάση 

 50.000,00 -49.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

15-7336.0009 Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου.  0,00  350,00  350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350,00 

15-7336.0018 Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων 

στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα 

 0,00  21.550,00  21.550,00  21.097,02  0,00  21.097,02  21.097,02  0,00  452,98 

Σύνολα ΚΑ: 15-7336  301.802,98  0,00  21.097,02  21.097,02  0,00  21.097,02  322.900,00 -27.100,00  350.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-733  2.436.626,05  0,00  277.673,95  277.673,95  0,00  277.673,95  2.714.300,00  691.100,00  2.023.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-73  5.629.026,05  0,00  277.673,95  277.673,95  0,00  277.673,95  5.906.700,00  2.583.500,00  3.323.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7  5.977.227,94  0,00  414.512,50  414.512,50  0,00  414.512,50  6.391.740,44  2.729.100,44  3.662.640,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

15-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8111  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 

Σελίδα 44 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



133 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

15-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

15-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  22.000,00 -22.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8112  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -22.000,00  22.000,00 

15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

15-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  6.000,00 -5.878,48  121,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  121,52 

Σύνολα ΚΑ: 15-8113  121,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  121,52 -5.878,48  6.000,00 

15-8115 Διάφορα έξοδα 

15-8115.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  8.000,00 -8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15-8115.0099 Διάφορα έξοδα  230.000,00 -144.655,41  85.344,59  87.838,77  3.085,36  84.753,41  84.753,41  0,00  591,18 

Σύνολα ΚΑ: 15-8115  591,18  0,00  84.753,41  84.753,41  3.085,36  87.838,77  85.344,59 -152.655,41  238.000,00 

15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

15-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  65.000,00 -40.453,56  24.546,44  21.245,19  0,00  21.245,19  21.245,19  0,00  3.301,25 

Σύνολα ΚΑ: 15-8116  3.301,25  0,00  21.245,19  21.245,19  0,00  21.245,19  24.546,44 -40.453,56  65.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-811  4.013,95  0,00  105.998,60  105.998,60  3.085,36  109.083,96  110.012,55 -221.987,45  332.000,00 

15-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

15-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  30.000,00 -20.300,56  9.699,44  9.699,44  0,00  9.699,44  9.699,44  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8121  0,00  0,00  9.699,44  9.699,44  0,00  9.699,44  9.699,44 -20.300,56  30.000,00 

15-8122 Έργα 

15-8122.0001 Έργα  220.000,00  27.415,52  247.415,52  65.431,90  0,00  65.431,90  65.431,90  0,00  181.983,62 

Σύνολα ΚΑ: 15-8122  181.983,62  0,00  65.431,90  65.431,90  0,00  65.431,90  247.415,52  27.415,52  220.000,00 

15-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

15-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 15.000,00 -15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8123  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -15.000,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-812  181.983,62  0,00  75.131,34  75.131,34  0,00  75.131,34  257.114,96 -7.885,04  265.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-81  185.997,57  0,00  181.129,94  181.129,94  3.085,36  184.215,30  367.127,51 -229.872,49  597.000,00 

15-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

15-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

15-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  800,00 -800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Σύνολα ΚΑ: 15-8311  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -800,00  800,00 

15-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

15-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  22.000,00 -22.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8312  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -22.000,00  22.000,00 

15-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

15-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  4.000,00 -3.857,08  142,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  142,92 

Σύνολα ΚΑ: 15-8313  142,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  142,92 -3.857,08  4.000,00 

15-8315 Διάφορα έξοδα 

15-8315.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  6.000,00 -6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15-8315.0099 Διάφορα έξοδα  90.000,00 -74.112,89  15.887,11  11.445,76  0,00  11.445,76  11.445,76  0,00  4.441,35 

Σύνολα ΚΑ: 15-8315  4.441,35  0,00  11.445,76  11.445,76  0,00  11.445,76  15.887,11 -80.112,89  96.000,00 

15-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

15-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  4.000,00 -3.234,94  765,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  765,06 

Σύνολα ΚΑ: 15-8316  765,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  765,06 -3.234,94  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-831  5.349,33  0,00  11.445,76  11.445,76  0,00  11.445,76  16.795,09 -110.004,91  126.800,00 

15-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

15-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  942,00 -942,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8321  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -942,00  942,00 

15-8322 Έργα 

15-8322.0001 Έργα  125.000,00 -125.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8322  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -125.000,00  125.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-832  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -125.942,00  125.942,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-83  5.349,33  0,00  11.445,76  11.445,76  0,00  11.445,76  16.795,09 -235.946,91  252.742,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8  191.346,90  0,00  192.575,70  192.575,70  3.085,36  195.661,06  383.922,60 -465.819,40  849.742,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
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20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  2.829.118,62  0,00  2.829.118,62  2.263.520,96  20.206,97  2.243.313,99  2.243.313,99  0,00  585.804,63 

Σύνολα ΚΑ: 20-6011  585.804,63  0,00  2.243.313,99  2.243.313,99  20.206,97  2.263.520,96  2.829.118,62  0,00  2.829.118,62 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20-6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 7.000,00  12.000,00  19.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6012  19.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19.000,00  12.000,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-601  604.804,63  0,00  2.243.313,99  2.243.313,99  20.206,97  2.263.520,96  2.848.118,62  12.000,00  2.836.118,62 

20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

20-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 2.629.131,36  0,00  2.629.131,36  2.573.410,86  0,00  2.573.410,86  2.573.410,86  0,00  55.720,50 

20-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  7.000,00  48.500,00  55.500,00  42.901,14  15.000,00  27.901,14  27.901,14  0,00  27.598,86 

20-6021.0003 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων) 

 0,00  115.000,00  115.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  115.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6021  198.319,36  0,00  2.601.312,00  2.601.312,00  15.000,00  2.616.312,00  2.799.631,36  163.500,00  2.636.131,36 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20-6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 14.000,00  25.000,00  39.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  39.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6022  39.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  39.000,00  25.000,00  14.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-602  237.319,36  0,00  2.601.312,00  2.601.312,00  15.000,00  2.616.312,00  2.838.631,36  188.500,00  2.650.131,36 

20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  529.367,52  916.100,00  1.445.467,52  659.433,55  0,00  659.433,55  659.433,55  0,00  786.033,97 

Σύνολα ΚΑ: 20-6041  786.033,97  0,00  659.433,55  659.433,55  0,00  659.433,55  1.445.467,52  916.100,00  529.367,52 

20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20-6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 9.000,00  7.000,00  16.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6042  16.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.000,00  7.000,00  9.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 20-604  802.033,97  0,00  659.433,55  659.433,55  0,00  659.433,55  1.461.467,52  923.100,00  538.367,52 

20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

20-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  470.223,15  0,00  470.223,15  314.164,48  4.273,25  309.891,23  309.891,23  0,00  160.331,92 

Σύνολα ΚΑ: 20-6051  160.331,92  0,00  309.891,23  309.891,23  4.273,25  314.164,48  470.223,15  0,00  470.223,15 

20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

20-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου  753.768,12  0,00  753.768,12  738.851,94  0,00  738.851,94  738.851,94  0,00  14.916,18 

Σύνολα ΚΑ: 20-6052  14.916,18  0,00  738.851,94  738.851,94  0,00  738.851,94  753.768,12  0,00  753.768,12 

20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

20-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  153.701,56  271.470,00  425.171,56  191.921,33  0,00  191.921,33  191.921,33  0,00  233.250,23 

Σύνολα ΚΑ: 20-6054  233.250,23  0,00  191.921,33  191.921,33  0,00  191.921,33  425.171,56  271.470,00  153.701,56 

Σύνολα ΚΑ: 20-605  408.498,33  0,00  1.240.664,50  1.240.664,50  4.273,25  1.244.937,75  1.649.162,83  271.470,00  1.377.692,83 

20-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

20-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

20-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  1.000,00  2.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6062  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  2.000,00  1.000,00  1.000,00 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος(μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

20-6063.0001 Παροχές σε γάλα  61.000,00 -20.000,00  41.000,00  31.114,77  0,00  31.114,77  31.114,77  0,00  9.885,23 

20-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  46.500,00  0,00  46.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.500,00 

20-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  146.372,64  146.372,64  23.806,01  23.806,01  0,00  0,00  0,00  146.372,64 

Σύνολα ΚΑ: 20-6063  202.757,87  0,00  31.114,77  31.114,77  23.806,01  54.920,78  233.872,64  126.372,64  107.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-606  203.757,87  0,00  32.114,77  32.114,77  23.806,01  55.920,78  235.872,64  127.372,64  108.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-60  2.256.414,16  0,00  6.776.838,81  6.776.838,81  63.286,23  6.840.125,04  9.033.252,97  1.522.442,64  7.510.810,33 

20-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

20-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

20-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

20-6117.0001 Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για το έργο Interreg 

Med BlueIslands 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6117  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 20-611  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

20-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

20-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

20-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της 

ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου Interreg Med BlueIslands 

 12.600,00  0,00  12.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.600,00 

20-6142.0002 Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου 

Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – 

Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων 

χώρων και εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας 

στο Δ. Ρόδου 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6142  13.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.600,00  1.000,00  12.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-614  13.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.600,00  1.000,00  12.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-61  15.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.600,00  1.000,00  14.600,00 

20-62 Παροχές τρίτων 

20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 

20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

 4.504.000,00 -2.474.600,19  2.029.399,81  1.252.497,30  0,00  1.252.497,30  1.252.497,30  0,00  776.902,51 

20-6211.0002 Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή 

– μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων 

 20.000,00  189.883,82  209.883,82  84.060,76  0,00  84.060,76  84.060,76  0,00  125.823,06 

Σύνολα ΚΑ: 20-6211  902.725,57  0,00  1.336.558,06  1.336.558,06  0,00  1.336.558,06  2.239.283,63 -2.284.716,37  4.524.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-621  902.725,57  0,00  1.336.558,06  1.336.558,06  0,00  1.336.558,06  2.239.283,63 -2.284.716,37  4.524.000,00 

20-624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 

20-6243 Leasing μηχανημάτων 

20-6243.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματος 

έργου 

 61.504,00  0,00  61.504,00  61.503,96  0,00  61.503,96  61.503,96  0,00  0,04 

Σύνολα ΚΑ: 20-6243  0,04  0,00  61.503,96  61.503,96  0,00  61.503,96  61.504,00  0,00  61.504,00 

20-6244 Leasing μεταφορικών μέσων 

20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

 223.696,00  0,00  223.696,00  223.695,96  0,00  223.695,96  223.695,96  0,00  0,04 

Σύνολα ΚΑ: 20-6244  0,04  0,00  223.695,96  223.695,96  0,00  223.695,96  223.696,00  0,00  223.696,00 
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Σύνολα ΚΑ: 20-624  0,08  0,00  285.199,92  285.199,92  0,00  285.199,92  285.200,00  0,00  285.200,00 

20-625 Ασφάλιστρα 

20-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

20-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

20-6252.0002 Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ  13.000,00  0,00  13.000,00  7.248,44  0,00  7.248,44  7.248,44  0,00  5.751,56 

Σύνολα ΚΑ: 20-6252  15.751,56  0,00  7.248,44  7.248,44  0,00  7.248,44  23.000,00  0,00  23.000,00 

20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

20-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  10.000,00  0,00  10.000,00  36,00  0,00  36,00  36,00  0,00  9.964,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6253  9.964,00  0,00  36,00  36,00  0,00  36,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-625  25.715,56  0,00  7.284,44  7.284,44  0,00  7.284,44  33.000,00  0,00  33.000,00 

20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

20-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6264  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-626  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

20-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 

20-6277.0002 Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων 

και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων 

Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης 

και αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 0,00  140.596,11  140.596,11  140.596,11  0,00  140.596,11  140.596,11  0,00  0,00 

20-6277.0005 Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 

ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–

κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και 

αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας του Δήμου Ρόδου 

 3.957.314,09  589.100,00  4.546.414,09  4.544.892,73  0,00  4.544.892,73  4.544.892,73  0,00  1.521,36 

Σύνολα ΚΑ: 20-6277  1.521,36  0,00  4.685.488,84  4.685.488,84  0,00  4.685.488,84  4.687.010,20  729.696,11  3.957.314,09 

20-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 

20-6279.0001 Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου  496.000,00  0,00  496.000,00  352.937,48  32.962,18  319.975,30  319.975,30  0,00  176.024,70 
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20-6279.0002 Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – 

Αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6279  177.024,70  0,00  319.975,30  319.975,30  32.962,18  352.937,48  497.000,00  1.000,00  496.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-627  178.546,06  0,00  5.005.464,14  5.005.464,14  32.962,18  5.038.426,32  5.184.010,20  730.696,11  4.453.314,09 

Σύνολα ΚΑ: 20-62  1.108.987,27  0,00  6.634.506,56  6.634.506,56  32.962,18  6.667.468,74  7.743.493,83 -1.554.020,26  9.297.514,09 

20-63 Φόροι - τέλη 

20-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

20-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6321  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20-6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6322  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

20-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6323  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-632  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00  0,00  5.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-63  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00  0,00  5.500,00 

20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

20-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

20-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 50.000,00  0,00  50.000,00  7.166,33  0,00  7.166,33  7.166,33  0,00  42.833,67 

20-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 55.000,00 -14.900,05  40.099,95  37.832,61  0,00  37.832,61  37.832,61  0,00  2.267,34 

Σύνολα ΚΑ: 20-6641  45.101,01  0,00  44.998,94  44.998,94  0,00  44.998,94  90.099,95 -14.900,05  105.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-664  45.101,01  0,00  44.998,94  44.998,94  0,00  44.998,94  90.099,95 -14.900,05  105.000,00 

20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 

20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

20-6662.000

1 
Ηλεκτρολογικό υλικό 

20-6662.0001.
0001 

Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.

0002 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ιαλυσού  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.

0003 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Πεταλουδών  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.

0004 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αταβύρου - Καμείρου  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.

0005 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καλλιθέας  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.

0006 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αφάντου  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.
0007 

Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αρχαγγέλου  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

20-6662.0001.

0008 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας Ρόδου - Λίνδου  0,00  74.000,00  74.000,00  71.971,13  0,00  71.971,13  71.971,13  0,00  2.028,87 

Σύνολα ΚΑ: 20-6662.000  16.230,96  0,00  575.769,04  575.769,04  0,00  575.769,04  592.000,00  592.000,00  0,00 

20-6662.0002 Ηλεκτρολογικά Δήμου Ρόδου  600.000,00 -600.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6662  16.230,96  0,00  575.769,04  575.769,04  0,00  575.769,04  592.000,00 -8.000,00  600.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-666  16.230,96  0,00  575.769,04  575.769,04  0,00  575.769,04  592.000,00 -8.000,00  600.000,00 

20-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

20-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 

20-6671.0001.

0000 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  4.993,23  0,00  4.993,23  4.993,23  0,00  6,77 

20-6671.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών οχηματων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6671.000  5.006,77  0,00  4.993,23  4.993,23  0,00  4.993,23  10.000,00  0,00  10.000,00 

20-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  30.000,00  50,00  30.050,00  25.510,24  0,00  25.510,24  25.510,24  0,00  4.539,76 

Σύνολα ΚΑ: 20-6671  9.546,53  0,00  30.503,47  30.503,47  0,00  30.503,47  40.050,00  50,00  40.000,00 

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

20-6672.000

1 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (Παλαιότερη σύμβαση) 

20-6672.0001.

0000 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 

(Παλαιότερη σύμβαση) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  4.898,00  0,00  4.898,00  4.898,00  0,00  102,00 

20-6672.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανηματών  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6672.000  5.102,00  0,00  4.898,00  4.898,00  0,00  4.898,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

20-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  40.000,00  50,00  40.050,00  39.996,86  0,00  39.996,86  39.996,86  0,00  53,14 

20-6672.0007 Προμήθεια δυναμοκυψέλων για την ενίσχυση της 

γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου 

 0,00  12.000,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6672  17.155,14  0,00  44.894,86  44.894,86  0,00  44.894,86  62.050,00  12.050,00  50.000,00 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 20-667  26.701,67  0,00  75.398,33  75.398,33  0,00  75.398,33  102.100,00  12.100,00  90.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-66  88.033,64  0,00  696.166,31  696.166,31  0,00  696.166,31  784.199,95 -10.800,05  795.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  3.474.535,07  0,00  14.107.511,68  14.107.511,68  96.248,41  14.203.760,09  17.582.046,75 -41.377,67  17.623.424,42 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

20-713 Προμήθειες παγίων 

20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

20-7131.0007 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης  20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

20-7131.0011 Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 

 0,00  17.900,02  17.900,02  17.900,02  0,00  17.900,02  17.900,02  0,00  0,00 

20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN  0,00  17.000,03  17.000,03  17.000,03  0,00  17.000,03  17.000,03  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7131  0,00  0,00  34.900,05  34.900,05  0,00  34.900,05  34.900,05  14.900,05  20.000,00 

20-7133 Έπιπλα, σκέυη 

20-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. 

μηχ.καταστροφής εγγράφων) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.897,20  0,00  1.897,20  1.897,20  0,00  102,80 

20-7133.0006 Προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής (επαγγελματική 

ηλεκτρική σκούπα) 

 0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7133  1.602,80  0,00  1.897,20  1.897,20  0,00  1.897,20  3.500,00  1.500,00  2.000,00 

20-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

20-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 4.000,00  0,00  4.000,00  3.994,04  0,00  3.994,04  3.994,04  0,00  5,96 

20-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7134  5,96  0,00  3.994,04  3.994,04  0,00  3.994,04  4.000,00 -2.000,00  6.000,00 

20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

20-7135.0001 Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών 

 134.000,00  176.000,00  310.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  310.000,00 

20-7135.000

3 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

20-7135.0003.

0001 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ρόδου  0,00  20.000,00  20.000,00  19.973,80  0,00  19.973,80  19.973,80  0,00  26,20 

20-7135.0003.
0002 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

20-7135.0003.

0003 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λινδίων  0,00  20.000,00  20.000,00  19.973,80  0,00  19.973,80  19.973,80  0,00  26,20 

Σύνολα ΚΑ: 20-7135.000  20.052,40  0,00  39.947,60  39.947,60  0,00  39.947,60  60.000,00  60.000,00  0,00 

20-7135.0004 Προμήθεια μεταλλικών επίστηλων διπλών 

απορριμματοδεκτών για τις   Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου 

και Αρχαγγέλου 

 0,00  24.663,60  24.663,60  15.813,72  0,00  15.813,72  15.813,72  0,00  8.849,88 

Σύνολα ΚΑ: 20-7135  338.902,28  0,00  55.761,32  55.761,32  0,00  55.761,32  394.663,60  260.663,60  134.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-713  340.511,04  0,00  96.552,61  96.552,61  0,00  96.552,61  437.063,65  275.063,65  162.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-71  340.511,04  0,00  96.552,61  96.552,61  0,00  96.552,61  437.063,65  275.063,65  162.000,00 

20-73 Έργα 

20-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

20-7325.0001 Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 

ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς. 

 450.000,00  0,00  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7325  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  0,00  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-732  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  0,00  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-73  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  0,00  450.000,00 

20-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

20-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

20-7413 Λοιπές μελέτες 

20-7413.0001 Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου 

στο ΧΥΤΑ Ρόδου 

 0,00  46.100,00  46.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.100,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7413  46.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.100,00  46.100,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-741  46.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.100,00  46.100,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-74  46.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.100,00  46.100,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7  836.611,04  0,00  96.552,61  96.552,61  0,00  96.552,61  933.163,65  321.163,65  612.000,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

20-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

20-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  10.000,00 -2.998,45  7.001,55  3.593,51  0,00  3.593,51  3.593,51  0,00  3.408,04 

Σύνολα ΚΑ: 20-8111  3.408,04  0,00  3.593,51  3.593,51  0,00  3.593,51  7.001,55 -2.998,45  10.000,00 
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ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 
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ΤΕΛΙΚΟΣ 
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ΑΡΧΙΚΑ 
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ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

20-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  300.000,00 -32.545,64  267.454,36  431.787,72  169.231,36  262.556,36  262.556,36  0,00  4.898,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8113  4.898,00  0,00  262.556,36  262.556,36  169.231,36  431.787,72  267.454,36 -32.545,64  300.000,00 

20-8115 Διάφορα έξοδα 

20-8115.0099 Διάφορα έξοδα  1.000,00 -849,20  150,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,80 

Σύνολα ΚΑ: 20-8115  150,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,80 -849,20  1.000,00 

20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

20-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.000,00 -122,08  877,92  877,92  0,00  877,92  877,92  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8116  0,00  0,00  877,92  877,92  0,00  877,92  877,92 -122,08  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-811  8.456,84  0,00  267.027,79  267.027,79  169.231,36  436.259,15  275.484,63 -36.515,37  312.000,00 

20-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

20-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  3.000,00  21.433,38  24.433,38  9.686,88  0,00  9.686,88  9.686,88  0,00  14.746,50 

Σύνολα ΚΑ: 20-8121  14.746,50  0,00  9.686,88  9.686,88  0,00  9.686,88  24.433,38  21.433,38  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-812  14.746,50  0,00  9.686,88  9.686,88  0,00  9.686,88  24.433,38  21.433,38  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-81  23.203,34  0,00  276.714,67  276.714,67  169.231,36  445.946,03  299.918,01 -15.081,99  315.000,00 

20-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

20-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

20-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  30.000,00 -18.625,82  11.374,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.374,18 

Σύνολα ΚΑ: 20-8311  11.374,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.374,18 -18.625,82  30.000,00 

20-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

20-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  40.000,00 -40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8313  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -40.000,00  40.000,00 

20-8315 Διάφορα έξοδα 

20-8315.0099 Διάφορα έξοδα  200,00 -200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8315  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -200,00  200,00 

20-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

20-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  800,00  5.914,60  6.714,60  6.714,60  0,00  6.714,60  6.714,60  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8316  0,00  0,00  6.714,60  6.714,60  0,00  6.714,60  6.714,60  5.914,60  800,00 

Σελίδα 55 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



144 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 
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Σύνολα ΚΑ: 20-831  11.374,18  0,00  6.714,60  6.714,60  0,00  6.714,60  18.088,78 -52.911,22  71.000,00 

20-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

20-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8321  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -20.000,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-832  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -20.000,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-83  11.374,18  0,00  6.714,60  6.714,60  0,00  6.714,60  18.088,78 -72.911,22  91.000,00 

20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

20-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

20-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  945.000,00  1.745.000,00  2.690.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.690.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8511  2.690.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.690.000,00  1.745.000,00  945.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-851  2.690.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.690.000,00  1.745.000,00  945.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-85  2.690.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.690.000,00  1.745.000,00  945.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8  2.724.577,52  0,00  283.429,27  283.429,27  169.231,36  452.660,63  3.008.006,79  1.657.006,79  1.351.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

30-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας  2.419.029,48  84.000,00  2.503.029,48  2.430.102,69  22.797,23  2.407.305,46  2.407.305,46  0,00  95.724,02 

Σύνολα ΚΑ: 30-6011  95.724,02  0,00  2.407.305,46  2.407.305,46  22.797,23  2.430.102,69  2.503.029,48  84.000,00  2.419.029,48 

Σύνολα ΚΑ: 30-601  95.724,02  0,00  2.407.305,46  2.407.305,46  22.797,23  2.430.102,69  2.503.029,48  84.000,00  2.419.029,48 

30-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

30-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 794.245,32  35.000,00  829.245,32  811.811,74  0,00  811.811,74  811.811,74  0,00  17.433,58 

30-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  10.000,00  15.000,00  25.000,00  15.000,00  0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6021  27.433,58  0,00  826.811,74  826.811,74  0,00  826.811,74  854.245,32  50.000,00  804.245,32 
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Σύνολα ΚΑ: 30-602  27.433,58  0,00  826.811,74  826.811,74  0,00  826.811,74  854.245,32  50.000,00  804.245,32 

30-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

30-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  0,00  92.992,00  92.992,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  92.992,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6041  92.992,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  92.992,00  92.992,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-604  92.992,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  92.992,00  92.992,00  0,00 

30-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

30-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  365.044,52  17.250,00  382.294,52  347.248,81  131,78  347.117,03  347.117,03  0,00  35.177,49 

Σύνολα ΚΑ: 30-6051  35.177,49  0,00  347.117,03  347.117,03  131,78  347.248,81  382.294,52  17.250,00  365.044,52 

30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

30-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  202.722,48  15.000,00  217.722,48  213.171,17  0,00  213.171,17  213.171,17  0,00  4.551,31 

Σύνολα ΚΑ: 30-6052  4.551,31  0,00  213.171,17  213.171,17  0,00  213.171,17  217.722,48  15.000,00  202.722,48 

30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

30-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  0,00  26.035,00  26.035,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26.035,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6054  26.035,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26.035,00  26.035,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-605  65.763,80  0,00  560.288,20  560.288,20  131,78  560.419,98  626.052,00  58.285,00  567.767,00 

30-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

30-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

30-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6062  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα).) 

30-6063.0001 Παροχές σε γάλα  36.000,00 -27.000,00  9.000,00  7.440,59  0,00  7.440,59  7.440,59  0,00  1.559,41 

30-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

30-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  53.764,42  53.764,42  8.868,82  8.868,82  0,00  0,00  0,00  53.764,42 

Σύνολα ΚΑ: 30-6063  75.323,83  0,00  7.440,59  7.440,59  8.868,82  16.309,41  82.764,42  26.764,42  56.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-606  75.323,83  0,00  8.440,59  8.440,59  8.868,82  17.309,41  83.764,42  26.764,42  57.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-60  357.237,23  0,00  3.802.845,99  3.802.845,99  31.797,83  3.834.643,82  4.160.083,22  312.041,42  3.848.041,80 

30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 
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30-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

30-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

30-6142.0002 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα 

για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

30-6142.0003 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών & 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη γεωχωρικής 

εφαρμογής πληθοπορισμού για τη διοργάνωση δημόσιας 

διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. 

Ρόδου 

 0,00  35.200,00  35.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.200,00 

30-6142.0004 Εκπόνηση Μουσειολογικού Σεναρίου και κανονισμού 

λειτουργίας του εκθετηρίου Ζωής και Ιστορίας 

Κοιλάδας Πεταλούδων της Ρόδου 

 0,00  24.600,00  24.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6142  84.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  84.600,00  84.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-614  84.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  84.600,00  84.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-61  84.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  84.600,00  84.600,00  0,00 

30-62 Παροχές τρίτων 

30-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

30-6233.0006 Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις) 

 0,00  34.360,00  34.360,00  33.360,00  0,00  33.360,00  33.360,00  0,00  1.000,00 

30-6233.0020 Μίσθωση γεωτρύπανου για εκτέλεση γεωτρήσεων στην 

περιοχή Θεοτόκου Δ.Ε. Ρόδου 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6233  25.800,00  0,00  33.360,00  33.360,00  0,00  33.360,00  59.160,00  59.160,00  0,00 

30-6236 Λοιπά μισθώματα 

30-6236.0001 Λοιπά μισθώματα  170.000,00  0,00  170.000,00  168.737,15  0,00  168.737,15  168.737,15  0,00  1.262,85 

Σύνολα ΚΑ: 30-6236  1.262,85  0,00  168.737,15  168.737,15  0,00  168.737,15  170.000,00  0,00  170.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-623  27.062,85  0,00  202.097,15  202.097,15  0,00  202.097,15  229.160,00  59.160,00  170.000,00 

30-625 Ασφάλιστρα 

30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

30-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6252  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

Σελίδα 58 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



147 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

30-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6253  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-625  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

30-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

30-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6264  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

30-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

30-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6265  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

30-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

30-6266.0001 Αναβάθμιση συστήματος για τηλέλεγχο και 

τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας κόμβων με 

φωτεινή σηματοδότηση 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6266  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-626  26.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26.000,00  20.000,00  6.000,00 

30-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

30-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 

30-6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6276  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  0,00  60.000,00 

30-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 

30-6277.0001 Καθαρισμοί ρεμάτων Δήμου Ρόδου  240.000,00  0,00  240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  240.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6277  240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  240.000,00  0,00  240.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-627  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-62  383.062,85  0,00  202.097,15  202.097,15  0,00  202.097,15  585.160,00  79.160,00  506.000,00 

30-63 Φόροι - τέλη 

30-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

30-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

30-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6321  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
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30-6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6322  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 

30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

30-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6323  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-632  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-63  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

30-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

30-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 0,00  6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6422  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  6.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-642  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  6.000,00  0,00 

30-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  45.000,00  0,00  45.000,00  13.102,46  0,00  13.102,46  13.102,46  0,00  31.897,54 

Σύνολα ΚΑ: 30-6462  31.897,54  0,00  13.102,46  13.102,46  0,00  13.102,46  45.000,00  0,00  45.000,00 

30-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

30-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  20.000,00  0,00  20.000,00  19.489,18  0,00  19.489,18  19.489,18  0,00  510,82 

Σύνολα ΚΑ: 30-6463  510,82  0,00  19.489,18  19.489,18  0,00  19.489,18  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-646  32.408,36  0,00  32.591,64  32.591,64  0,00  32.591,64  65.000,00  0,00  65.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-64  38.408,36  0,00  32.591,64  32.591,64  0,00  32.591,64  71.000,00  6.000,00  65.000,00 

30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

30-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

30-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

30-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 150.000,00  0,00  150.000,00  48.642,29  0,00  48.642,29  48.642,29  0,00  101.357,71 

Σύνολα ΚΑ: 30-6641  251.357,71  0,00  48.642,29  48.642,29  0,00  48.642,29  300.000,00  0,00  300.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-664  251.357,71  0,00  48.642,29  48.642,29  0,00  48.642,29  300.000,00  0,00  300.000,00 

30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 

30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 

30-6661.000

2 
Χρώματα-μονωτικά 

30-6661.0002.

0001 
Χρώματα – μονωτικά Δήμου Ρόδου  10.000,00  8.061,34  18.061,34  4.190,99  0,00  4.190,99  4.190,99  0,00  13.870,35 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661.000  13.870,35  0,00  4.190,99  4.190,99  0,00  4.190,99  18.061,34  8.061,34  10.000,00 

30-6661.000

5 
Υδραυλικά 

30-6661.0005.

0001 
Υδραυλικά Δήμου Ρόδου  10.000,00  7.780,98  17.780,98  16.750,29  0,00  16.750,29  16.750,29  0,00  1.030,69 

30-6661.0005.

0006 
Υδραυλικά υλικά Καλλιθέας  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661.000  6.030,69  0,00  16.750,29  16.750,29  0,00  16.750,29  22.780,98  12.780,98  10.000,00 

30-6661.000

9 
Προμήθεια υαλοπινάκων (τζαμιών) 

30-6661.0009.

0001 
Υαλοπίνακες Δήμου Ρόδου  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661.000  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661  22.901,04  0,00  20.941,28  20.941,28  0,00  20.941,28  43.842,32  20.842,32  23.000,00 

30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

30-6662.000

1 
Οικοδομικά υλικά 

30-6662.0001.

0001 
Οικοδομικά Δήμου Ρόδου  25.000,00  29.532,56  54.532,56  27.240,46  3.109,92  24.130,54  24.130,54  0,00  30.402,02 

30-6662.0001.

0002 
Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ιαλυσού  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

30-6662.0001.

0003 
Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Πεταλούδων  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  78.402,02  0,00  24.130,54  24.130,54  3.109,92  27.240,46  102.532,56  77.532,56  25.000,00 

30-6662.000

3 
Ασφαλτικά 

30-6662.0003.
0001 

Ασφαλτικά Δήμου Ρόδου  10.000,00  9.522,56  19.522,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19.522,56 

30-6662.0003.

0011 
Ασφαλτικά Δ.Ε. Ρόδου  0,00  13.000,00  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  32.522,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.522,56  22.522,56  10.000,00 

30-6662.000

8 
Σκυρόδεμα 

30-6662.0008.

0001 
Σκυρόδεμα Δήμου Ρόδου  25.000,00  19.591,64  44.591,64  11.626,55  0,00  11.626,55  11.626,55  0,00  32.965,09 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  32.965,09  0,00  11.626,55  11.626,55  0,00  11.626,55  44.591,64  19.591,64  25.000,00 

30-6662.001

0 
Αδρανή-υλικά λατομείου 

30-6662.0010.

0001 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  24.000,00  0,00  24.000,00  1.977,93  1.535,99  441,94  441,94  0,00  23.558,06 

30-6662.0010.

0005 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.001  47.558,06  0,00  441,94  441,94  1.535,99  1.977,93  48.000,00  24.000,00  24.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-6662  191.447,73  0,00  36.199,03  36.199,03  4.645,91  40.844,94  227.646,76  143.646,76  84.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-666  214.348,77  0,00  57.140,31  57.140,31  4.645,91  61.786,22  271.489,08  164.489,08  107.000,00 

30-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

30-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 

30-6671.0001.

0000 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  1.490,97  0,00  1.490,97  1.490,97  0,00  3.509,03 

30-6671.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών οχηματων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6671.000  13.509,03  0,00  1.490,97  1.490,97  0,00  1.490,97  15.000,00  0,00  15.000,00 

30-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  30.000,00  50,00  30.050,00  29.963,95  0,00  29.963,95  29.963,95  0,00  86,05 

Σύνολα ΚΑ: 30-6671  13.595,08  0,00  31.454,92  31.454,92  0,00  31.454,92  45.050,00  50,00  45.000,00 

30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

30-6672.000

1 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (Παλαιότερη σύμβαση) 

30-6672.0001.

0000 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 

(Παλαιότερη σύμβαση) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  9.844,48  0,00  9.844,48  9.844,48  0,00  155,52 

30-6672.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6672.000  10.155,52  0,00  9.844,48  9.844,48  0,00  9.844,48  20.000,00  0,00  20.000,00 

30-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  30.000,00  50,00  30.050,00  29.795,26  0,00  29.795,26  29.795,26  0,00  254,74 

Σύνολα ΚΑ: 30-6672  10.410,26  0,00  39.639,74  39.639,74  0,00  39.639,74  50.050,00  50,00  50.000,00 

30-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

30-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  613,92  0,00  613,92  613,92  0,00  1.386,08 

Σύνολα ΚΑ: 30-6673  1.386,08  0,00  613,92  613,92  0,00  613,92  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-667  25.391,42  0,00  71.708,58  71.708,58  0,00  71.708,58  97.100,00  100,00  97.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-66  491.097,90  0,00  177.491,18  177.491,18  4.645,91  182.137,09  668.589,08  164.589,08  504.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6  1.369.406,34  0,00  4.215.025,96  4.215.025,96  36.443,74  4.251.469,70  5.584.432,30  646.390,50  4.938.041,80 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

30-713 Προμήθειες παγίων 

30-7133 Έπιπλα, σκέυη 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

30-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχάν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ, 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής 

cd,dvd.μηχ. καταστροφής εγγράφων) 

 6.000,00  0,00  6.000,00  5.965,64  0,00  5.965,64  5.965,64  0,00  34,36 

Σύνολα ΚΑ: 30-7133  34,36  0,00  5.965,64  5.965,64  0,00  5.965,64  6.000,00  0,00  6.000,00 

30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

30-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 12.000,00  0,00  12.000,00  11.904,00  0,00  11.904,00  11.904,00  0,00  96,00 

30-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7134  96,00  0,00  11.904,00  11.904,00  0,00  11.904,00  12.000,00 -20.000,00  32.000,00 

30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

30-7135.0030 Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου  0,00  24.500,00  24.500,00  23.377,10  8.337,76  15.039,34  15.039,34  0,00  9.460,66 

30-7135.0031 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

 100.000,00 -30.000,00  70.000,00  31.617,52  0,00  31.617,52  31.617,52  0,00  38.382,48 

30-7135.0032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7135  97.843,14  0,00  46.656,86  46.656,86  8.337,76  54.994,62  144.500,00 -5.500,00  150.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-713  97.973,50  0,00  64.526,50  64.526,50  8.337,76  72.864,26  162.500,00 -25.500,00  188.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-71  97.973,50  0,00  64.526,50  64.526,50  8.337,76  72.864,26  162.500,00 -25.500,00  188.000,00 

30-73 Έργα 

30-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 

30-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 

30-7311.0006 Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για 

κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών" 

 1.021.881,00 -381.881,00  640.000,00  210.951,41  0,00  210.951,41  210.951,41  0,00  429.048,59 

30-7311.0011 Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Μουσείου Μεσσαναγρού 

 15.000,00  25.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7311  469.048,59  0,00  210.951,41  210.951,41  0,00  210.951,41  680.000,00 -356.881,00  1.036.881,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-731  469.048,59  0,00  210.951,41  210.951,41  0,00  210.951,41  680.000,00 -356.881,00  1.036.881,00 

30-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 

30-7322.0016 Αποκατάσταση - Ανάπλαση περιμετρικού δρόμου και 

ελαφοκομείου Πάρκου Ροδινιού 

 1.000.000,00  0,00  1.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7322  1.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 

30-7323 Οδοί - οδοστρώματα 
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30-7323.0001 Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια 

πόλης της Δ.Ε Ρόδου 

 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7323.0002 Ασφαλτοστρωσεις οδών σε δημοτικές ενότητες εκτός 

πόλεως Ρόδου. 

 200.000,00  150.000,00  350.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00 

30-7323.0003 Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου.  200.000,00  200.000,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7323.0005 Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου  54.600,00  0,00  54.600,00  5.449,71  0,00  5.449,71  5.449,71  0,00  49.150,29 

30-7323.0006 Ολοκλήρωση εργασιών για τη διάνοιξη της οδού 

Καμείρου 

 100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

30-7323.0008 Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου ( 

Εντος και Εκτος σχεδίου) 

 135.000,00  101.700,00  236.700,00  236.106,28  0,00  236.106,28  236.106,28  0,00  593,72 

30-7323.0010 Ασφαλτόστρωση οδών πρόσβασης σε υφιστάμενα 

τεχνικά στη Δ.Ε. Καλλιθέας 

 74.400,00  0,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

30-7323.0078 Πλακόστρωση οδών και πλατείων Κατταβιάς.  410.000,00  0,00  410.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  410.000,00 

30-7323.0083 Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην περιοχή 

Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου 

 100.000,00  100.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

30-7323.0087 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου  50.000,00  0,00  50.000,00  33.493,12  0,00  33.493,12  33.493,12  0,00  16.506,88 

30-7323.0088 Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και 

κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 

 90.000,00  29.200,00  119.200,00  117.892,85  0,00  117.892,85  117.892,85  0,00  1.307,15 

30-7323.0091 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου 

(Δ.Κ. Ιαλυσού – Δ.Κ. Λίνδου) 

 30.000,00  170.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

30-7323.0092 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών 

συγκροτημάτων στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας. 

 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

30-7323.0093 Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου. 

 200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7323  2.361.958,04  0,00  392.941,96  392.941,96  0,00  392.941,96  2.754.900,00  750.900,00  2.004.000,00 

30-7324 Πεζοδρόμια 

30-7324.0001 Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως 

Ρόδου. 

 300.000,00  100.000,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7324.0002 Κατασκευή νέων και ανακατασκευή υφιστάμενων 

πεζοδρομίων στο Φαληράκι και αντικατάσταση παλαιών 

φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED. 

 350.000,00  0,00  350.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00 

30-7324.0003 Κατασκευή πεζοδρομίων απο Λιμένα Μαρίνας προς 

εμπορικό Λιμένα Ρόδου (οδός Αυστραλιας). 

 500.000,00  0,00  500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00 

30-7324.0006 Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Περνού της Δ.Ε. 

Αφάντου 

 0,00  225.000,00  225.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  225.000,00 
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30-7324.0015 Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση 

Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) 

 60.000,00  20.150,00  80.150,00  62.008,28  0,00  62.008,28  62.008,28  0,00  18.141,72 

30-7324.0018 Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Κ. 

Αφάντου. 

 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

30-7324.0019 Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού 

χώρου στην περιοχή Κρανα και διευθέτηση οδού στους 

Πεύκους Δ.Κ Λίνδου. 

 35.000,00  0,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00 

30-7324.0020 Κατασκευή πεζοδρομίων σε Δημοτικές Κοινότητες 

εκτός πόλεως Ρόδου. 

 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7324  1.648.141,72  0,00  62.008,28  62.008,28  0,00  62.008,28  1.710.150,00  345.150,00  1.365.000,00 

30-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

30-7325.0003 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Λάρδου.  125.000,00  0,00  125.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00 

30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς  270.000,00  0,00  270.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7325  395.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  395.000,00  0,00  395.000,00 

30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

30-7326.0003 Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή κανονιστικών 

αποφάσεων και ΚΟΚ 

 74.400,00  0,00  74.400,00  21.166,80  0,00  21.166,80  21.166,80  0,00  53.233,20 

30-7326.0004 Ανάπλαση κεντρικής παραλίας Φαληρακίου –Α’ Φάση  0,00  500.000,00  500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00 

30-7326.0052 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 

πάρκα-παρτέρια-νησίδες 

 0,00  5.000,00  5.000,00  3.984,02  0,00  3.984,02  3.984,02  0,00  1.015,98 

30-7326.0072 Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 

σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

30-7326.0074 Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην 

Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου 

 10.000,00  25.500,00  35.500,00  35.400,24  0,00  35.400,24  35.400,24  0,00  99,76 

30-7326.0076 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη.  30.000,00  0,00  30.000,00  27.011,35  0,00  27.011,35  27.011,35  0,00  2.988,65 

30-7326.0078 Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου 

και Δ.Κ. Παστίδας 

 40.000,00  0,00  40.000,00  25.425,21  0,00  25.425,21  25.425,21  0,00  14.574,79 

Σύνολα ΚΑ: 30-7326  591.912,38  0,00  112.987,62  112.987,62  0,00  112.987,62  704.900,00  530.500,00  174.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-732  5.997.012,14  0,00  567.937,86  567.937,86  0,00  567.937,86  6.564.950,00  1.626.550,00  4.938.400,00 

30-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

30-7331.0001 Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση 

δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας. 

 60.000,00  50.000,00  110.000,00  21.540,35  0,00  21.540,35  21.540,35  0,00  88.459,65 
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30-7331.0003 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας – 

Σαλάκου και πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων 

 130.000,00  170.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7331.0004 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λινδίων (Παλαιού 

δημοτικού σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού κέντρου 

Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου 

Λίνδου). 

 0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7331.0005 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πεταλουδών 

(Κρεμαστής-Παστίδας-Θεολόγου). 

 0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7331.0006 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας 

Ρόδου 

 100.000,00  200.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7331.0007 Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου αντικατάσταση 

κουφωμάτων τριών όψεων με νέα 

 0,00  130.000,00  130.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  130.000,00 

30-7331.0020 Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό 

κέντρο Κατταβιάς 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

30-7331.0022 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου  18.000,00  20.350,00  38.350,00  38.267,86  0,00  38.267,86  38.267,86  0,00  82,14 

30-7331.0023 Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού κτιρίου στην 

Απολακκιά. 

 35.000,00  45.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00 

30-7331.0024 Επισκευές και συντηρήσεις  Ιστορικών Δημοτικών 

κτιρίων εκτός Μεσαιωνικής Πόλης. 

 39.500,00  0,00  39.500,00  18.148,89  0,00  18.148,89  18.148,89  0,00  21.351,11 

30-7331.0025 Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε Νότιας Ρόδου.  100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7331  1.769.892,90  0,00  77.957,10  77.957,10  0,00  77.957,10  1.847.850,00  1.215.350,00  632.500,00 

30-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 

30-7332.0003 Ανάπλαση πάρκου Μητροπόλεως - Γήπεδο.  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7332.0005 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών πόλεως 

Ρόδου. 

 74.400,00  225.600,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7332.0006 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών εκτός 

πόλεως Ρόδου. 

 74.400,00 -350,00  74.050,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.050,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7332  404.050,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  404.050,00  225.250,00  178.800,00 

30-7333 Οδοί - οδοστρώματα 

30-7333.0003 Αποκατάσταση δρόμου περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. 

Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου 

Δ.Κ. Αφάντου 

 15.000,00  26.600,00  41.600,00  3.701,60  0,00  3.701,60  3.701,60  0,00  37.898,40 

30-7333.0004 Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης σε 

κυβοτοειδείς οχετούς στη Δ.Ε Καλλιθέας. 

 159.000,00  0,00  159.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  159.000,00 

30-7333.0005 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε Νότιας Ρόδου.  154.000,00  0,00  154.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  154.000,00 

30-7333.0006 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ Αφάντου.  200.000,00  100.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 
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30-7333.0007 Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ Λαχανιάς.  91.934,97  0,00  91.934,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  91.934,97 

30-7333.0008 Ανακατασκευή οδοστρομάτων απο κυβόλιθους στο 

κέντρο της πόλης της Ρόδου. 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

30-7333.0009 Βελτιωτικές παρεμβάσεις παραλιακής λεωφόρου 

Κρεμαστής. 

 340.000,00  0,00  340.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  340.000,00 

30-7333.0010 Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο 

φυτώριο Ρόδου. 

 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0011 Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία Στεγνών Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 

 0,00  400.000,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7333.0012 Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Πεταλουδών  0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0013 Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καμείρου και 

Δ.Ε. Ατταβύρου 

 0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0014 Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. 

Ν.Ρόδου 

 0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0015 Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου  0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0016 Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας  0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0017 Ανάπλαση - βελτίωση δημοτικής οδού προς Βληχά 

(Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή δικτύου 

δημοτικού φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος) 

 0,00  400.000,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7333.0019 Άρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση φθορών και 

βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι 

 0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

30-7333.0020 Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 

στη Δ.Ε. Ρόδου 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

30-7333.0021 Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 

των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής πλευράς 

νήσου Ρόδου 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

30-7333.0022 Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 

των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς νήσου 

Ρόδου 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

30-7333.0032 Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή 

Τραπεζία Δ.Κ. Αφάντου - Α' Φάση 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή 

Κρητικά 

 15.000,00  18.400,00  33.400,00  30.892,55  0,00  30.892,55  30.892,55  0,00  2.507,45 

30-7333.0088 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.  25.000,00  7.820,00  32.820,00  27.877,02  0,00  27.877,02  27.877,02  0,00  4.942,98 

30-7333.0090 Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Ασκληπείου  0,00  6.150,00  6.150,00  6.096,82  0,00  6.096,82  6.096,82  0,00  53,18 

30-7333.0093 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης.  30.000,00  0,00  30.000,00  27.753,26  0,00  27.753,26  27.753,26  0,00  2.246,74 

30-7333.0094 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου.  90.000,00  29.700,00  119.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  119.700,00 

30-7333.0095 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Καμείρου.  30.000,00  8.350,00  38.350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.350,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-7333  4.523.833,72  0,00  96.321,25  96.321,25  0,00  96.321,25  4.620.154,97  3.020.220,00  1.599.934,97 

30-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

30-7335.0002 Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών 

και πεζόδρομων πόλης Ρόδου 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7335.0006 Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

εντός πόλεως Ρόδου. 

 0,00  6.200,00  6.200,00  6.071,52  0,00  6.071,52  6.071,52  0,00  128,48 

30-7335.0007 Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

εκτός πόλεως Ρόδου. 

 0,00  18.500,00  18.500,00  18.404,03  0,00  18.404,03  18.404,03  0,00  95,97 

30-7335.0008 Αντικατάστση φθαρμένων ιστών και σηματοδοτών σε 

κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση 

 0,00  46.500,00  46.500,00  46.437,67  0,00  46.437,67  46.437,67  0,00  62,33 

30-7335.0009 Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα 

απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο 

 60.000,00  40.000,00  100.000,00  20.262,29  0,00  20.262,29  20.262,29  0,00  79.737,71 

30-7335.0010 Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών 

σωμάτων 

 40.000,00  6.500,00  46.500,00  46.433,37  0,00  46.433,37  46.433,37  0,00  66,63 

30-7335.0013 Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού φωτισμού 

Δήμου Ρόδου. 

 100.000,00  235.000,00  335.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  335.000,00 

30-7335.0014 Συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων πινάκων 

(πιλαρ) δημοτικού φωτισμού. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  23.027,85  0,00  23.027,85  23.027,85  0,00  26.972,15 

30-7335.0015 Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού 

στις οδούς Γ. Σεφέρη – Ηλ. Βενέζη – Αγγ. Σικελιανού 

 0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7335  792.063,27  0,00  160.636,73  160.636,73  0,00  160.636,73  952.700,00  702.700,00  250.000,00 

30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

30-7336.0001 Αντικατάσταση - τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας 

οδών Δήμου Ρόδου. 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7336.0002 Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου 

προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς. 

 15.000,00  2.500,00  17.500,00  16.366,19  0,00  16.366,19  16.366,19  0,00  1.133,81 

30-7336.0003 Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης πόλεως 

Ρόδου. 

 200.000,00  100.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7336.0004 Βελτίωση υποδομών λαϊκής Αγίου Δημητρίου και 

ίδρυση νέας ιχθυαγοράς. 

 400.000,00  0,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7336.0005 Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων.  400.000,00  0,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7336.0006 Έργα υποδομής για τις ανάγκες στέγασης ΡΟΜΑ.  200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

30-7336.0007 Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης δημοτικού 

κοιμητηρίου «Ταξιάρχης» 

 0,00  70.000,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

30-7336.0008 Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη στην οδό προς 

Προφήτη Αμώ στο Φαληράκι 

 0,00  220.000,00  220.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220.000,00 
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30-7336.0029 Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης Δ.Ε Ρόδου. 

 16.121,00  0,00  16.121,00  16.100,71  0,00  16.100,71  16.100,71  0,00  20,29 

30-7336.0041 Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή 

Λουκα-Ρουκουνάκη. 

 32.700,00  0,00  32.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.700,00 

30-7336.0042 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου.  27.000,00  44.590,00  71.590,00  24.597,97  0,00  24.597,97  24.597,97  0,00  46.992,03 

30-7336.0043 Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων ανατολικής 

πλευράς Νήσου Ρόδου 

 0,00  9.610,00  9.610,00  9.443,14  0,00  9.443,14  9.443,14  0,00  166,86 

30-7336.0044 Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων δυτικής 

πλευράς Νήσου Ρόδου 

 0,00  6.310,00  6.310,00  6.256,88  0,00  6.256,88  6.256,88  0,00  53,12 

30-7336.0045 Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ 

 50.000,00  26.750,00  76.750,00  49.862,88  0,00  49.862,88  49.862,88  0,00  26.887,12 

30-7336.0049 Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης Δήμου Ρόδου. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7336.0050 Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και 

αισθητική ανάπλαση λόφου Αγ. Στεφάνου. 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

30-7336.0051 Νέα οστεοφυλάκια και παρεμβάσεις σε Δημοτικά 

Κοιμητήρια. 

 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7336  1.987.953,23  0,00  122.627,77  122.627,77  0,00  122.627,77  2.110.581,00  479.760,00  1.630.821,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-733  9.477.793,12  0,00  457.542,85  457.542,85  0,00  457.542,85  9.935.335,97  5.643.280,00  4.292.055,97 

Σύνολα ΚΑ: 30-73  15.943.853,85  0,00  1.236.432,12  1.236.432,12  0,00  1.236.432,12  17.180.285,97  6.912.949,00  10.267.336,97 

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

30-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

30-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 

30-7411.0003 Αποκατάσταση παλαιού καταστήματος Λαέρμων  5.980,00  0,00  5.980,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.980,00 

30-7411.0012 Γεωτεχνική μελέτη για την κατάσταση του εδάφους 

θεμελίωσης του κτιρίου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη 

Δ.Κ Παστίδας και πρόταση για μέτρα ενίσχυσης και 

βελτίωσης εδάφους 

 8.235,00  0,00  8.235,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.235,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7411  14.215,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.215,00  0,00  14.215,00 

30-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 

30-7412.0002 Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. Πυλώνας  2.710,00  0,00  2.710,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.710,00 

30-7412.0052 Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι 

 3.620,00  0,00  3.620,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.620,00 

30-7412.0053 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι 

 3.690,00  0,00  3.690,00  1.086,00  0,00  1.086,00  1.086,00  0,00  2.604,00 

30-7412.0057 Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 
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30-7412.0058 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία) 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

30-7412.0059 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 

συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας του ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη 

Δ.Ε. Αφάντου 

 3.000,00  6.920,00  9.920,00  2.976,00  0,00  2.976,00  2.976,00  0,00  6.944,00 

30-7412.0060 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 

συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-7412.0061 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

"Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση 

κεντρικού χειμάρρου'' 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7412  49.878,00  0,00  4.062,00  4.062,00  0,00  4.062,00  53.940,00  6.920,00  47.020,00 

30-7413 Λοιπές μελέτες 

30-7413.0001 Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου 

Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση) 

 0,00  52.283,02  52.283,02  52.283,02  0,00  52.283,02  52.283,02  0,00  0,00 

30-7413.0002 Εκπόνηση μελετών για την διαμόρφωση των κτιρίων και 

περιβάλλοντα χώρου του παλιού Λυκείου για τη 

στέγαση των υπηρεσιών του δήμου Καμείρου στη 

Σορωνή της νήσου Ρόδου (Τελεσίδικη Δικαστική 

Απόφαση) 

 0,00  59.139,17  59.139,17  88.889,00  29.749,83  59.139,17  59.139,17  0,00  0,00 

30-7413.0004 Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία υπόγειου 

χώρου στάθμευσης στον αύλειο χώρο πίσω από το 

Δημαρχείο. 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

30-7413.0005 Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία υπόγειας 

διάβασης στην περιοχή Ζέφυρος 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

30-7413.0014 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου  17.805,00  0,00  17.805,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.805,00 

30-7413.0015 Αισθητική λειτουργική ανάπλαση παραλίας Θεολόγου  18.407,00  0,00  18.407,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.407,00 

30-7413.0017 Γεωτεχνική μελέτη στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου ( 

Λόφος Προφήτης Ηλίας) 

 18.000,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7413  103.812,00  0,00  111.422,19  111.422,19  29.749,83  141.172,02  215.234,19  161.022,19  54.212,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-741  167.905,00  0,00  115.484,19  115.484,19  29.749,83  145.234,02  283.389,19  167.942,19  115.447,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-74  167.905,00  0,00  115.484,19  115.484,19  29.749,83  145.234,02  283.389,19  167.942,19  115.447,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7  16.209.732,35  0,00  1.416.442,81  1.416.442,81  38.087,59  1.454.530,40  17.626.175,16  7.055.391,19  10.570.783,97 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
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30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

30-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

30-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  20.000,00 -17.639,38  2.360,62  742,07  0,00  742,07  742,07  0,00  1.618,55 

Σύνολα ΚΑ: 30-8111  1.618,55  0,00  742,07  742,07  0,00  742,07  2.360,62 -17.639,38  20.000,00 

30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

30-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  60.000,00  69.667,53  129.667,53  2.277,88  0,00  2.277,88  2.277,88  0,00  127.389,65 

Σύνολα ΚΑ: 30-8113  127.389,65  0,00  2.277,88  2.277,88  0,00  2.277,88  129.667,53  69.667,53  60.000,00 

30-8115 Διάφορα έξοδα 

30-8115.0099 Διάφορα έξοδα  70.000,00 -6.736,22  63.263,78  11.056,22  0,00  11.056,22  11.056,22  0,00  52.207,56 

Σύνολα ΚΑ: 30-8115  52.207,56  0,00  11.056,22  11.056,22  0,00  11.056,22  63.263,78 -6.736,22  70.000,00 

30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

30-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  150.000,00  50.396,20  200.396,20  47.348,00  0,00  47.348,00  47.348,00  0,00  153.048,20 

Σύνολα ΚΑ: 30-8116  153.048,20  0,00  47.348,00  47.348,00  0,00  47.348,00  200.396,20  50.396,20  150.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-811  334.263,96  0,00  61.424,17  61.424,17  0,00  61.424,17  395.688,13  95.688,13  300.000,00 

30-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

30-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  120.000,00 -101.151,86  18.848,14  4.949,83  0,00  4.949,83  4.949,83  0,00  13.898,31 

Σύνολα ΚΑ: 30-8121  13.898,31  0,00  4.949,83  4.949,83  0,00  4.949,83  18.848,14 -101.151,86  120.000,00 

30-8122 Έργα 

30-8122.0001 Έργα  1.100.000,00 -694.895,66  405.104,34  48.801,03  0,00  48.801,03  48.801,03  0,00  356.303,31 

Σύνολα ΚΑ: 30-8122  356.303,31  0,00  48.801,03  48.801,03  0,00  48.801,03  405.104,34 -694.895,66  1.100.000,00 

30-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

30-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 150.000,00 -61.150,23  88.849,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  88.849,77 

Σύνολα ΚΑ: 30-8123  88.849,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  88.849,77 -61.150,23  150.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-812  459.051,39  0,00  53.750,86  53.750,86  0,00  53.750,86  512.802,25 -857.197,75  1.370.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-81  793.315,35  0,00  115.175,03  115.175,03  0,00  115.175,03  908.490,38 -761.509,62  1.670.000,00 

30-82 Λοιπές αποδόσεις 

30-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 

30-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 
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30-8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 

Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 

λοιπών συλλογικών οργάνων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8222  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-822  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

30-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

30-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  14.000,00 -10.740,34  3.259,66  177,69  177,69  0,00  0,00  0,00  3.259,66 

Σύνολα ΚΑ: 30-8311  3.259,66  0,00  0,00  0,00  177,69  177,69  3.259,66 -10.740,34  14.000,00 

30-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

30-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  30.000,00  25.596,00  55.596,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  55.596,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8313  55.596,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  55.596,00  25.596,00  30.000,00 

30-8314 Φόροι - Τέλη 

30-8314.0001 Φόροι - Τέλη  156,00 -156,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8314  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -156,00  156,00 

30-8315 Διάφορα έξοδα 

30-8315.0099 Διάφορα έξοδα  40.000,00 -40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8315  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -40.000,00  40.000,00 

30-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

30-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  80.000,00 -67.681,72  12.318,28  600,16  0,00  600,16  600,16  0,00  11.718,12 

Σύνολα ΚΑ: 30-8316  11.718,12  0,00  600,16  600,16  0,00  600,16  12.318,28 -67.681,72  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-831  70.573,78  0,00  600,16  600,16  177,69  777,85  71.173,94 -92.982,06  164.156,00 

30-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

30-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  60.000,00 -36.379,86  23.620,14  23.620,14  0,00  23.620,14  23.620,14  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8321  0,00  0,00  23.620,14  23.620,14  0,00  23.620,14  23.620,14 -36.379,86  60.000,00 

30-8322 Έργα 

30-8322.0001 Έργα  637.418,17 -242.922,67  394.495,50  687.141,62  343.570,81  343.570,81  343.570,81  0,00  50.924,69 

Σύνολα ΚΑ: 30-8322  50.924,69  0,00  343.570,81  343.570,81  343.570,81  687.141,62  394.495,50 -242.922,67  637.418,17 
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30-8323 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

30-8323.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 80.000,00 -48.286,64  31.713,36  35.882,68  4.846,11  31.036,57  31.036,57  0,00  676,79 

Σύνολα ΚΑ: 30-8323  676,79  0,00  31.036,57  31.036,57  4.846,11  35.882,68  31.713,36 -48.286,64  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-832  51.601,48  0,00  398.227,52  398.227,52  348.416,92  746.644,44  449.829,00 -327.589,17  777.418,17 

Σύνολα ΚΑ: 30-83  122.175,26  0,00  398.827,68  398.827,68  348.594,61  747.422,29  521.002,94 -420.571,23  941.574,17 

Σύνολα ΚΑ: 30-8  915.490,61  0,00  514.002,71  514.002,71  348.594,61  862.597,32  1.429.493,32 -1.182.080,85  2.611.574,17 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

35-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

35-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου  750.093,60  33.000,00  783.093,60  779.260,72  195,44  779.065,28  779.065,28  0,00  4.028,32 

Σύνολα ΚΑ: 35-6011  4.028,32  0,00  779.065,28  779.065,28  195,44  779.260,72  783.093,60  33.000,00  750.093,60 

Σύνολα ΚΑ: 35-601  4.028,32  0,00  779.065,28  779.065,28  195,44  779.260,72  783.093,60  33.000,00  750.093,60 

35-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

35-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

35-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 105.009,60  20.000,00  125.009,60  122.925,99  0,00  122.925,99  122.925,99  0,00  2.083,61 

Σύνολα ΚΑ: 35-6021  2.083,61  0,00  122.925,99  122.925,99  0,00  122.925,99  125.009,60  20.000,00  105.009,60 

Σύνολα ΚΑ: 35-602  2.083,61  0,00  122.925,99  122.925,99  0,00  122.925,99  125.009,60  20.000,00  105.009,60 

35-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

35-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

35-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  0,00  28.272,00  28.272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.272,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6041  28.272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.272,00  28.272,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-604  28.272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.272,00  28.272,00  0,00 

35-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

35-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  129.454,80  5.000,00  134.454,80  130.807,96  41,78  130.766,18  130.766,18  0,00  3.688,62 

Σύνολα ΚΑ: 35-6051  3.688,62  0,00  130.766,18  130.766,18  41,78  130.807,96  134.454,80  5.000,00  129.454,80 
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35-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

35-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  27.016,56  6.000,00  33.016,56  31.518,88  0,00  31.518,88  31.518,88  0,00  1.497,68 

Σύνολα ΚΑ: 35-6052  1.497,68  0,00  31.518,88  31.518,88  0,00  31.518,88  33.016,56  6.000,00  27.016,56 

35-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

35-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  0,00  7.916,00  7.916,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.916,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6054  7.916,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.916,00  7.916,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-605  13.102,30  0,00  162.285,06  162.285,06  41,78  162.326,84  175.387,36  18.916,00  156.471,36 

35-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

35-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

35-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

35-6063.0001 Παροχές σε γάλα  20.000,00  0,00  20.000,00  7.710,32  0,00  7.710,32  7.710,32  0,00  12.289,68 

35-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

35-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  20.708,65  20.708,65  3.393,43  3.393,43  0,00  0,00  0,00  20.708,65 

Σύνολα ΚΑ: 35-6063  57.998,33  0,00  7.710,32  7.710,32  3.393,43  11.103,75  65.708,65  20.708,65  45.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-606  58.998,33  0,00  7.710,32  7.710,32  3.393,43  11.103,75  66.708,65  20.708,65  46.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-60  106.484,56  0,00  1.071.986,65  1.071.986,65  3.630,65  1.075.617,30  1.178.471,21  120.896,65  1.057.574,56 

35-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

35-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

35-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

35-6117.0002 Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση 

δαπανών για το έργο ACUA 

 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6117  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-611  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

35-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

35-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
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35-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της 

ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου ACUA 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

35-6142.0004 Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου 

Maconellicoccus hirsutus 

 73.200,00  0,00  73.200,00  41.912,00  0,00  41.912,00  41.912,00  0,00  31.288,00 

35-6142.0005 Αμοιβή για την κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6142  56.288,00  0,00  41.912,00  41.912,00  0,00  41.912,00  98.200,00  10.000,00  88.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-614  56.288,00  0,00  41.912,00  41.912,00  0,00  41.912,00  98.200,00  10.000,00  88.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-61  56.788,00  0,00  41.912,00  41.912,00  0,00  41.912,00  98.700,00  10.000,00  88.700,00 

35-62 Παροχές τρίτων 

35-625 Ασφάλιστρα 

35-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

35-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6252  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

35-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6253  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-625  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

35-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

35-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

35-6262.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων φυτωρίων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

35-6262.0002 Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου  0,00  74.500,00  74.500,00  71.256,48  0,00  71.256,48  71.256,48  0,00  3.243,52 

35-6262.0003 Συντήρηση & Αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου 

παλιού Νοσοκομείου 

 0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

35-6262.0007 Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινοχρήστων χώρων έτους 2018 

 74.000,00  0,00  74.000,00  20.962,20  0,00  20.962,20  20.962,20  0,00  53.037,80 

35-6262.0008 Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων με ειδικό 

συνεργείο αναρρίχησης 

 0,00  24.000,00  24.000,00  23.386,40  0,00  23.386,40  23.386,40  0,00  613,60 

35-6262.0016 Κλαδέματα υψηλών δένδρων στη ΔΕ Αφάντου  0,00  49.000,00  49.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  49.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6262  145.894,92  0,00  115.605,08  115.605,08  0,00  115.605,08  261.500,00  177.500,00  84.000,00 

35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

35-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 35-6264  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

35-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

35-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6265  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-626  148.894,92  0,00  115.605,08  115.605,08  0,00  115.605,08  264.500,00  177.500,00  87.000,00 

35-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

35-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 

35-6277.0003 Δαπάνες ανακύκλωσης κλαδιών  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

35-6277.0004 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ  74.000,00 -74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6277  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 -74.000,00  94.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-627  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 -74.000,00  94.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-62  178.894,92  0,00  115.605,08  115.605,08  0,00  115.605,08  294.500,00  103.500,00  191.000,00 

35-63 Φόροι - τέλη 

35-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

35-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

35-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6321  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

35-6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6322  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

35-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6323  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-632  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-63  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 

35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

35-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

35-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

35-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 0,00  1.000,00  1.000,00  461,14  0,00  461,14  461,14  0,00  538,86 

Σύνολα ΚΑ: 35-6422  538,86  0,00  461,14  461,14  0,00  461,14  1.000,00  1.000,00  0,00 
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Σύνολα ΚΑ: 35-642  538,86  0,00  461,14  461,14  0,00  461,14  1.000,00  1.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-64  538,86  0,00  461,14  461,14  0,00  461,14  1.000,00  1.000,00  0,00 

35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

35-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

35-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 

35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  5.000,00  0,00  5.000,00  2.335,78  0,00  2.335,78  2.335,78  0,00  2.664,22 

Σύνολα ΚΑ: 35-6632  2.664,22  0,00  2.335,78  2.335,78  0,00  2.335,78  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-663  2.664,22  0,00  2.335,78  2.335,78  0,00  2.335,78  5.000,00  0,00  5.000,00 

35-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

35-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 32.500,00  0,00  32.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.500,00 

35-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6641  62.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.500,00  0,00  62.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-664  62.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.500,00  0,00  62.500,00 

35-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 

35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

35-6662.0002 Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Ρόδου  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6662  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-666  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 

35-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

35-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 

35-6671.0001.
0000 

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.727,69  0,00  1.727,69  1.727,69  0,00  272,31 

35-6671.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών οχηματων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6671.000  2.272,31  0,00  1.727,69  1.727,69  0,00  1.727,69  4.000,00  0,00  4.000,00 

35-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  20.000,00  50,00  20.050,00  168,39  0,00  168,39  168,39  0,00  19.881,61 

Σύνολα ΚΑ: 35-6671  22.153,92  0,00  1.896,08  1.896,08  0,00  1.896,08  24.050,00  50,00  24.000,00 

35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
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35-6672.000

1 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (Παλαιότερη σύμβαση) 

35-6672.0001.
0000 

Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 

(Παλαιότερη σύμβαση) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  2.724,16  0,00  2.724,16  2.724,16  0,00  2.275,84 

35-6672.0001.
0001 

Προμήθεια ελαστικών λοπών μηχανημάτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6672.000  7.275,84  0,00  2.724,16  2.724,16  0,00  2.724,16  10.000,00  0,00  10.000,00 

35-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  20.000,00  50,00  20.050,00  19.923,46  0,00  19.923,46  19.923,46  0,00  126,54 

35-6672.0003 Προμήθεια αναλώσιμων για βενζινοκίνητα εργαλεία 

(αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά) 

 0,00  10.000,00  10.000,00  8.376,13  0,00  8.376,13  8.376,13  0,00  1.623,87 

35-6672.0004 Εξαρτήματα & αναλώσιμα κλαδοθρυμματιστή  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6672  19.026,25  0,00  31.023,75  31.023,75  0,00  31.023,75  50.050,00  20.050,00  30.000,00 

35-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

35-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  609,97  0,00  609,97  609,97  0,00  390,03 

35-6673.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

(ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ,ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΛ.Π.) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6673  10.390,03  0,00  609,97  609,97  0,00  609,97  11.000,00  0,00  11.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-667  51.570,20  0,00  33.529,80  33.529,80  0,00  33.529,80  85.100,00  20.100,00  65.000,00 

35-669 Λοιπές προμήθειες 

35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 

35-6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα 

 15.000,00  9.000,00  24.000,00  1.209,67  0,00  1.209,67  1.209,67  0,00  22.790,33 

35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

35-6692.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  45.000,00  0,00  45.000,00  7.475,70  7.475,70  0,00  0,00  0,00  45.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6692  77.790,33  0,00  1.209,67  1.209,67  7.475,70  8.685,37  79.000,00  9.000,00  70.000,00 

35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 

35-6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 

βελτιωτικών εδάφους και λοιπών υλικών φυτωρίου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  4.518,78  0,00  4.518,78  4.518,78  0,00  481,22 

Σύνολα ΚΑ: 35-6693  481,22  0,00  4.518,78  4.518,78  0,00  4.518,78  5.000,00  0,00  5.000,00 

35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

35-6699.0001 Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για καλλωπισμό 

παρτεριών 

 0,00  5.000,00  5.000,00  4.916,60  0,00  4.916,60  4.916,60  0,00  83,40 

35-6699.0002 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών εργαλείων  24.000,00 -20.603,02  3.396,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.396,98 
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Σύνολα ΚΑ: 35-6699  3.480,38  0,00  4.916,60  4.916,60  0,00  4.916,60  8.396,98 -15.603,02  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-669  81.751,93  0,00  10.645,05  10.645,05  7.475,70  18.120,75  92.396,98 -6.603,02  99.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-66  208.486,35  0,00  46.510,63  46.510,63  7.475,70  53.986,33  254.996,98  23.496,98  231.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6  558.192,69  0,00  1.276.475,50  1.276.475,50  11.106,35  1.287.581,85  1.834.668,19  258.893,63  1.575.774,56 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

35-713 Προμήθειες παγίων 

35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00  0,00  14.000,00  12.982,80  0,00  12.982,80  12.982,80  0,00  1.017,20 

35-7131.0003 Προμήθεια μηχανήματος "κλαδοφάγου"  74.000,00  0,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7131  75.017,20  0,00  12.982,80  12.982,80  0,00  12.982,80  88.000,00  0,00  88.000,00 

35-7133 Έπιπλα, σκέυη 

35-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχάν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ, 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής 

cd,dvd.μηχ. καταστροφής εγγράφων) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.897,20  0,00  1.897,20  1.897,20  0,00  102,80 

Σύνολα ΚΑ: 35-7133  102,80  0,00  1.897,20  1.897,20  0,00  1.897,20  2.000,00  0,00  2.000,00 

35-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

35-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 4.000,00  0,00  4.000,00  2.637,48  0,00  2.637,48  2.637,48  0,00  1.362,52 

35-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7134  1.362,52  0,00  2.637,48  2.637,48  0,00  2.637,48  4.000,00 -2.000,00  6.000,00 

35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

35-7135.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το έργο ACUA 

 162.200,00  5.000,00  167.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  167.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7135  167.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  167.200,00  5.000,00  162.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-713  243.682,52  0,00  17.517,48  17.517,48  0,00  17.517,48  261.200,00  3.000,00  258.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-71  243.682,52  0,00  17.517,48  17.517,48  0,00  17.517,48  261.200,00  3.000,00  258.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7  243.682,52  0,00  17.517,48  17.517,48  0,00  17.517,48  261.200,00  3.000,00  258.200,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
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35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

35-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

35-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  25.000,00 -24.390,93  609,07  609,07  0,00  609,07  609,07  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8111  0,00  0,00  609,07  609,07  0,00  609,07  609,07 -24.390,93  25.000,00 

35-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

35-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  25.000,00 -22.291,84  2.708,16  2.708,16  0,00  2.708,16  2.708,16  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8113  0,00  0,00  2.708,16  2.708,16  0,00  2.708,16  2.708,16 -22.291,84  25.000,00 

35-8115 Διάφορα έξοδα 

35-8115.0099 Διάφορα έξοδα  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8115  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.000,00  2.000,00 

35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

35-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  47.000,00 -13.207,58  33.792,42  33.792,42  0,00  33.792,42  33.792,42  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8116  0,00  0,00  33.792,42  33.792,42  0,00  33.792,42  33.792,42 -13.207,58  47.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-811  0,00  0,00  37.109,65  37.109,65  0,00  37.109,65  37.109,65 -61.890,35  99.000,00 

35-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

35-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  22.000,00  86.583,01  108.583,01  102.328,46  0,00  102.328,46  102.328,46  0,00  6.254,55 

Σύνολα ΚΑ: 35-8121  6.254,55  0,00  102.328,46  102.328,46  0,00  102.328,46  108.583,01  86.583,01  22.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-812  6.254,55  0,00  102.328,46  102.328,46  0,00  102.328,46  108.583,01  86.583,01  22.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-81  6.254,55  0,00  139.438,11  139.438,11  0,00  139.438,11  145.692,66  24.692,66  121.000,00 

35-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

35-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

35-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  22.541,00 -22.541,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8311  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -22.541,00  22.541,00 

35-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

35-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  13.814,15  127.027,90  140.842,05  140.842,05  0,00  140.842,05  140.842,05  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8313  0,00  0,00  140.842,05  140.842,05  0,00  140.842,05  140.842,05  127.027,90  13.814,15 

35-8315 Διάφορα έξοδα 
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35-8315.0099 Διάφορα έξοδα  1.642,94 -1.642,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8315  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.642,94  1.642,94 

35-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

35-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  3.000,00 -1.091,66  1.908,34  1.908,34  0,00  1.908,34  1.908,34  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8316  0,00  0,00  1.908,34  1.908,34  0,00  1.908,34  1.908,34 -1.091,66  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-831  0,00  0,00  142.750,39  142.750,39  0,00  142.750,39  142.750,39  101.752,30  40.998,09 

35-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

35-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  7.000,00 -7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8321  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -7.000,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-832  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -7.000,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-83  0,00  0,00  142.750,39  142.750,39  0,00  142.750,39  142.750,39  94.752,30  47.998,09 

Σύνολα ΚΑ: 35-8  6.254,55  0,00  282.188,50  282.188,50  0,00  282.188,50  288.443,05  119.444,96  168.998,09 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

40-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

40-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

40-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

40-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας  607.496,76  77.000,00  684.496,76  643.999,39  1.740,00  642.259,39  642.259,39  0,00  42.237,37 

Σύνολα ΚΑ: 40-6011  42.237,37  0,00  642.259,39  642.259,39  1.740,00  643.999,39  684.496,76  77.000,00  607.496,76 

Σύνολα ΚΑ: 40-601  42.237,37  0,00  642.259,39  642.259,39  1.740,00  643.999,39  684.496,76  77.000,00  607.496,76 

40-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

40-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

40-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 97.573,68  10.000,00  107.573,68  98.445,64  0,00  98.445,64  98.445,64  0,00  9.128,04 

40-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6021  14.128,04  0,00  98.445,64  98.445,64  0,00  98.445,64  112.573,68  10.000,00  102.573,68 

Σύνολα ΚΑ: 40-602  14.128,04  0,00  98.445,64  98.445,64  0,00  98.445,64  112.573,68  10.000,00  102.573,68 
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40-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

40-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  114.453,76  9.250,00  123.703,76  109.249,41  372,01  108.877,40  108.877,40  0,00  14.826,36 

Σύνολα ΚΑ: 40-6051  14.826,36  0,00  108.877,40  108.877,40  372,01  109.249,41  123.703,76  9.250,00  114.453,76 

40-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

40-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  21.857,88  5.000,00  26.857,88  24.240,05  0,00  24.240,05  24.240,05  0,00  2.617,83 

Σύνολα ΚΑ: 40-6052  2.617,83  0,00  24.240,05  24.240,05  0,00  24.240,05  26.857,88  5.000,00  21.857,88 

Σύνολα ΚΑ: 40-605  17.444,19  0,00  133.117,45  133.117,45  372,01  133.489,46  150.561,64  14.250,00  136.311,64 

40-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

40-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

40-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

40-6063.0001 Παροχή σε γάλα  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

40-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

40-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  219,30  219,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  219,30 

Σύνολα ΚΑ: 40-6063  10.219,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.219,30  219,30  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-606  11.219,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.219,30  219,30  11.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-60  85.028,90  0,00  873.822,48  873.822,48  2.112,01  875.934,49  958.851,38  101.469,30  857.382,08 

40-62 Παροχές τρίτων 

40-625 Ασφάλιστρα 

40-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

40-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6252  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

40-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6253  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-625  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 
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40-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

40-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

40-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6264  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

40-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών οργάνων.  1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6265  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-626  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00  0,00  3.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-62  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00  0,00  5.500,00 

40-63 Φόροι - τέλη 

40-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

40-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

40-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6321  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

40-6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6322  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

40-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6323  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-632  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-63  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

40-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

40-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

40-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 1.000,00  5.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6422  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  5.000,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-642  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  5.000,00  1.000,00 

40-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

40-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 
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40-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6462  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

40-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

40-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6463  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-646  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-64  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00  5.000,00  7.000,00 

40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

40-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

40-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

40-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 29.500,00  0,00  29.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  29.500,00 

40-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6641  54.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.500,00  0,00  54.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-664  54.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.500,00  0,00  54.500,00 

40-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

40-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

40-6654.0001 Προμήθεια ορθοφωτοχαρτών και αεροφωτογραφιών απο 

τον ΟΚΧΕ 

 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

40-6654.0002 Προμήθεια λοιπού υλικού  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-6654.0003 Προμήθεια Αεροφωτογραφικών –Χαρτογραφικών 

Υποβάθρων σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή 

(Αεροφωτογραφίες, Ορθοφωτοχάρτες, Χάρτες ΓΥΣ, 

Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους κ.λ.π.) 

 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-6654.0004 Προμήθεια ορθοφωτοχαρτών και αεροφωτογραφιών απο 

άλλους φορείς. 

 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6654  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-665  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

40-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

40-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

40-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 
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40-6671.0001.
0000 

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  946,62  0,00  946,62  946,62  0,00  53,38 

40-6671.0001.
0001 

Προμήθεια ελαστικών οχηματων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6671.000  1.053,38  0,00  946,62  946,62  0,00  946,62  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  20.000,00  50,00  20.050,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.050,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6671  21.103,38  0,00  946,62  946,62  0,00  946,62  22.050,00  50,00  22.000,00 

40-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

40-6672.000

1 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών  μηχανημάτων 

40-6672.0001.
0000 

Προμήθεια ελαστικών λοιπών  μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  1.567,36  0,00  1.567,36  1.567,36  0,00  432,64 

40-6672.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών λοπών μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6672.000  2.432,64  0,00  1.567,36  1.567,36  0,00  1.567,36  4.000,00  0,00  4.000,00 

40-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  20.000,00  50,00  20.050,00  7.353,29  0,00  7.353,29  7.353,29  0,00  12.696,71 

Σύνολα ΚΑ: 40-6672  15.129,35  0,00  8.920,65  8.920,65  0,00  8.920,65  24.050,00  50,00  24.000,00 

40-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

40-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  320,27  0,00  320,27  320,27  0,00  679,73 

40-6673.0002 Ανταλλακτικά τοπογραφικών οργάνων  1.000,00  0,00  1.000,00  925,04  0,00  925,04  925,04  0,00  74,96 

Σύνολα ΚΑ: 40-6673  754,69  0,00  1.245,31  1.245,31  0,00  1.245,31  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-667  36.987,42  0,00  11.112,58  11.112,58  0,00  11.112,58  48.100,00  100,00  48.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-66  94.487,42  0,00  11.112,58  11.112,58  0,00  11.112,58  105.600,00  100,00  105.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6  203.016,32  0,00  884.935,06  884.935,06  2.112,01  887.047,07  1.087.951,38  106.569,30  981.382,08 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

40-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 

40-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 

40-7111.0001 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

40-7111.0002 Απαλλοτρίωση για την λειτουργική αναβάθμιση της 

δημοτικής οδού Αγ. Ανδρέα - Κολυμπίων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7111  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  0,00  11.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-711  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  0,00  11.000,00 
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40-713 Προμήθειες παγίων 

40-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

40-7131.0002 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7131  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

40-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 12.000,00  0,00  12.000,00  11.904,00  0,00  11.904,00  11.904,00  0,00  96,00 

40-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7134  96,00  0,00  11.904,00  11.904,00  0,00  11.904,00  12.000,00 -20.000,00  32.000,00 

40-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

40-7135.0002 Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου GPS  13.000,00  0,00  13.000,00  12.896,00  0,00  12.896,00  12.896,00  0,00  104,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7135  104,00  0,00  12.896,00  12.896,00  0,00  12.896,00  13.000,00  0,00  13.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-713  2.200,00  0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  24.800,00  27.000,00 -20.000,00  47.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-71  13.200,00  0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  24.800,00  38.000,00 -20.000,00  58.000,00 

40-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

40-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

40-7413 Λοιπές μελέτες 

40-7413.0001 Σύνταξη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου 

Καλλιθέας 

 60.000,00  2.000,00  62.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.000,00 

40-7413.0002 Τοπογράφηση – κτηματογράφηση – πολεοδομική 

μελέτη – πράξη εφαρμογής οικισμού Καλυθιών Ν. 

Ρόδου 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

40-7413.0003 Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού 

Θεολόγου Ν. Ρόδου 

 61.000,00  0,00  61.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  61.000,00 

40-7413.0004 2η τροποποιητική σύμβαση της μελέτης "Πολεοδομική 

μελέτη οικισμού Κρεμαστής Ρόδου" 

 58.000,00  0,00  58.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.000,00 

40-7413.0005 Μελέτη κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής στον 

οικισμό Μάσαρη του Δήμου Αρχαγγέλου 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

40-7413.0007 Πολεοδομική μελέτη Αρχαγγέλου  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

40-7413.0009 Οριοθέτηση ρέματος πέριξ σχεδίου πόλης Απολακκιάς  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

40-7413.0011 Συμπληρωματική τοπογράφηση - κτηματογράφηση - 

πολεοδομική μελέτη Κοσκινού νήσου Ρόδου 

 17.000,00  0,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 
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40-7413.0012 Συμπληρωματική τοπογράφηση - κτηματογράφηση - 

πράξη εφαρμογής, πολεοδομικής μελέτης οικισμού 

Απολακκιάς 

 35.000,00  0,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00 

40-7413.0014 Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού 

Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηματολογικών 

διαγραμμάτων κτηματογράφησης και κτηματολογίου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

40-7413.0015 Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και 

αναλογισμού υποχρεώσεων στην οδό Διογένη 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

40-7413.0018 Πράξη εφαρμογής δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0019 Οριοθέτηση οικισμών  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-7413.0022 Οριοθέτηση ρεμάτων  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-7413.0035 Τοπογράφηση κτηματογράφηση πολεοδομική μελέτη 

δημοτικής κοινότητας Παστίδας 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0051 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτωσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας (πρώην Δήμος Καλλιθέας) 

 18.000,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

40-7413.0052 Πράξεις Αναλογισμού Εντός Σχεδίου Πόλεως Δ.Κ. 

Ρόδου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0053 Πράξεις Αναλογισμού Εντός Σχεδίου Πόλεως Δ.Κ 

Ιαλύσου. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0057 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 

 15.000,00  3.000,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

40-7413.0058 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΣΧΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0059 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΣΧΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Λινδίων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0060 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου 

 33.000,00  5.500,00  38.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.500,00 

40-7413.0061 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων 

στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ Δημοτικής. Ενότητας Νότιας 

Ρόδου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0062 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων 

στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ Δημοτικής. Ενότητας Λινδίων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0063 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου (πρώην Δήμος Αφάντου) 

 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

40-7413.0065 Οριοθέτηση Παραδοσιακού οικισμού Κατταβιάς και 

Πολεοδομική Μελέτη. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 
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40-7413.0066 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οριοθέτησης 

χειμάρων εντός Σχεδίου Πόλεως Καλάθου. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0068 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλούδων. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0069 Οριοθέτηση ρεμάτων στην Δ.Κ Παστίδας  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-7413.0070 Οριοθέτηση ρεμάτων στην Δ.Κ Εμπωνας  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-7413.0071 Οριοθέτηση ρεμάτων στην Τ.Κ Διμυλιάς  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-7413.0072 Οριοθέτηση αιγιαλών  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

40-7413.0073 Χωροταξική διαμόρφωση παραλίας Κρεμαστής Δ.Ε 

Πεταλούδων Δήμου Ρόδου. 

 15.601,00  0,00  15.601,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.601,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7413  566.101,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  566.101,00  110.500,00  455.601,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-741  566.101,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  566.101,00  110.500,00  455.601,00 

40-742 Ειδικές δαπάνες 

40-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 

40-7421.0001 Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

40-7421.0002 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικειμένων 

πράξεων εφαρμογής 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7421.0003 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Ασγούρου 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

40-7421.0004 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Ροδοπούλα 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

40-7421.0005 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Αγίων Αποστόλων - 

Ασγούρου 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

40-7421.0006 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής 

 60.000,00  119.698,56  179.698,56  145.987,08  20.436,88  125.550,20  125.550,20  0,00  54.148,36 

40-7421.0007 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής στο Χαράκι 

 15.000,00  0,00  15.000,00  476,30  0,00  476,30  476,30  0,00  14.523,70 

40-7421.0008 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Απολακκιάς 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

40-7421.0009 Επανυποβολή απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου 

πόλεως μετά απο άρση. 

 165.000,00  0,00  165.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  165.000,00 

40-7421.0010 Αποζημίωση της Δικαιούχου Τσαμπίκας – Ευαγγελίας 

Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά 

την Άρση Απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των 

κ.μ. 505 και 505Α Γαιών Τριαντών 

 285.000,00  0,00  285.000,00  415.404,24  415.404,24  0,00  0,00  0,00  285.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7421  749.672,06  0,00  126.026,50  126.026,50  435.841,12  561.867,62  875.698,56  119.698,56  756.000,00 
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40-7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 

40-7422.0001 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 

κτισμάτων 

 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7422  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

40-7423 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 

40-7423.0001 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7423  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

40-7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 

40-7424.0001 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7424  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 

40-7425.0001 Λοιπές ειδικές δαπάνες  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7425  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-742  752.672,06  0,00  126.026,50  126.026,50  435.841,12  561.867,62  878.698,56  119.698,56  759.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-74  1.318.773,06  0,00  126.026,50  126.026,50  435.841,12  561.867,62  1.444.799,56  230.198,56  1.214.601,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7  1.331.973,06  0,00  150.826,50  150.826,50  435.841,12  586.667,62  1.482.799,56  210.198,56  1.272.601,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

40-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

40-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

40-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

40-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  418,55  418,55  30,99  0,00  30,99  30,99  0,00  387,56 

Σύνολα ΚΑ: 40-8111  387,56  0,00  30,99  30,99  0,00  30,99  418,55  418,55  0,00 

40-8115 Διάφορα έξοδα 

40-8115.0099 Διάφορα έξοδα  1.000,00 -639,19  360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  360,81 

Σύνολα ΚΑ: 40-8115  360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  360,81 -639,19  1.000,00 

40-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

40-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  5.000,00 -4.354,99  645,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  645,01 

Σύνολα ΚΑ: 40-8116  645,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  645,01 -4.354,99  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-811  1.393,38  0,00  30,99  30,99  0,00  30,99  1.424,37 -4.575,63  6.000,00 

40-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 
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40-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

40-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  15.000,00 -15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8121  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -15.000,00  15.000,00 

40-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

40-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 300.000,00 -152.000,41  147.999,59  112.004,60  0,00  112.004,60  112.004,60  0,00  35.994,99 

Σύνολα ΚΑ: 40-8123  35.994,99  0,00  112.004,60  112.004,60  0,00  112.004,60  147.999,59 -152.000,41  300.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-812  35.994,99  0,00  112.004,60  112.004,60  0,00  112.004,60  147.999,59 -167.000,41  315.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-81  37.388,37  0,00  112.035,59  112.035,59  0,00  112.035,59  149.423,96 -171.576,04  321.000,00 

40-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

40-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

40-8315 Διάφορα έξοδα 

40-8315.0099 Διάφορα έξοδα  360,81 -360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8315  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -360,81  360,81 

40-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

40-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8316  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.000,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-831  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.360,81  2.360,81 

40-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

40-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

40-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8321  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.000,00  2.000,00 

40-8323 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

40-8323.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 60.000,00  2.758.758,88  2.818.758,88  2.658.055,77  853.916,10  1.804.139,67  1.804.139,67  0,00  1.014.619,21 

Σύνολα ΚΑ: 40-8323  1.014.619,21  0,00  1.804.139,67  1.804.139,67  853.916,10  2.658.055,77  2.818.758,88  2.758.758,88  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-832  1.014.619,21  0,00  1.804.139,67  1.804.139,67  853.916,10  2.658.055,77  2.818.758,88  2.756.758,88  62.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-83  1.014.619,21  0,00  1.804.139,67  1.804.139,67  853.916,10  2.658.055,77  2.818.758,88  2.754.398,07  64.360,81 

Σύνολα ΚΑ: 40-8  1.052.007,58  0,00  1.916.175,26  1.916.175,26  853.916,10  2.770.091,36  2.968.182,84  2.582.822,03  385.360,81 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

45-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

45-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

45-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου  123.021,48  7.000,00  130.021,48  128.638,05  0,00  128.638,05  128.638,05  0,00  1.383,43 

Σύνολα ΚΑ: 45-6011  1.383,43  0,00  128.638,05  128.638,05  0,00  128.638,05  130.021,48  7.000,00  123.021,48 

Σύνολα ΚΑ: 45-601  1.383,43  0,00  128.638,05  128.638,05  0,00  128.638,05  130.021,48  7.000,00  123.021,48 

45-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

45-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

45-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου  17.410,56  3.000,00  20.410,56  19.215,76  0,00  19.215,76  19.215,76  0,00  1.194,80 

45-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6021  6.194,80  0,00  19.215,76  19.215,76  0,00  19.215,76  25.410,56  3.000,00  22.410,56 

Σύνολα ΚΑ: 45-602  6.194,80  0,00  19.215,76  19.215,76  0,00  19.215,76  25.410,56  3.000,00  22.410,56 

45-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

45-6051 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 

45-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπιού  17.580,00  1.000,00  18.580,00  18.196,61  0,00  18.196,61  18.196,61  0,00  383,39 

Σύνολα ΚΑ: 45-6051  383,39  0,00  18.196,61  18.196,61  0,00  18.196,61  18.580,00  1.000,00  17.580,00 

45-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

45-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  5.137,80  1.000,00  6.137,80  5.673,11  0,00  5.673,11  5.673,11  0,00  464,69 

Σύνολα ΚΑ: 45-6052  464,69  0,00  5.673,11  5.673,11  0,00  5.673,11  6.137,80  1.000,00  5.137,80 

Σύνολα ΚΑ: 45-605  848,08  0,00  23.869,72  23.869,72  0,00  23.869,72  24.717,80  2.000,00  22.717,80 

45-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

45-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

45-6063.0001 Παροχές σε γάλα  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

45-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

45-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  3.559,63  3.559,63  550,49  550,49  0,00  0,00  0,00  3.559,63 

Σύνολα ΚΑ: 45-6063  6.559,63  0,00  0,00  0,00  550,49  550,49  6.559,63  3.559,63  3.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 45-606  7.559,63  0,00  0,00  0,00  550,49  550,49  7.559,63  3.559,63  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-60  15.985,94  0,00  171.723,53  171.723,53  550,49  172.274,02  187.709,47  15.559,63  172.149,84 

45-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

45-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

45-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

45-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6422  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-642  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-64  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 

45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

45-669 Λοιπές προμήθειες 

45-6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 

45-6699.0003 Προμήθειες αναλωσίμων Κοιμητηρίου Ταξιάρχη και 

τοπικών εορτών 

 10.000,00  0,00  10.000,00  1.443,36  0,00  1.443,36  1.443,36  0,00  8.556,64 

Σύνολα ΚΑ: 45-6699  8.556,64  0,00  1.443,36  1.443,36  0,00  1.443,36  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-669  8.556,64  0,00  1.443,36  1.443,36  0,00  1.443,36  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-66  8.556,64  0,00  1.443,36  1.443,36  0,00  1.443,36  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6  25.542,58  0,00  173.166,89  173.166,89  550,49  173.717,38  198.709,47  16.559,63  182.149,84 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

45-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

45-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

45-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

45-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  570,08  570,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  570,08 

Σύνολα ΚΑ: 45-8111  570,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  570,08  570,08  0,00 

45-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

45-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  8.000,00 -931,50  7.068,50  3.370,32  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  3.698,18 

Σύνολα ΚΑ: 45-8116  3.698,18  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  3.370,32  7.068,50 -931,50  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-811  4.268,26  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  3.370,32  7.638,58 -361,42  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-81  4.268,26  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  3.370,32  7.638,58 -361,42  8.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 45-8  4.268,26  0,00  3.370,32  3.370,32  0,00  3.370,32  7.638,58 -361,42  8.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

60-6 

60-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

60-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

60-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 

60-6737.0001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ για την 

πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Ρόδου 

 109.000,00  36.846,00  145.846,00  178.150,02  37.919,74  140.230,28  140.230,28  0,00  5.615,72 

60-6737.0002 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ για 

την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» 

 0,00  137.000,00  137.000,00  80.050,68  0,00  80.050,68  80.050,68  0,00  56.949,32 

Σύνολα ΚΑ: 60-6737  62.565,04  0,00  220.280,96  220.280,96  37.919,74  258.200,70  282.846,00  173.846,00  109.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-673  62.565,04  0,00  220.280,96  220.280,96  37.919,74  258.200,70  282.846,00  173.846,00  109.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-67  62.565,04  0,00  220.280,96  220.280,96  37.919,74  258.200,70  282.846,00  173.846,00  109.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-6  62.565,04  0,00  220.280,96  220.280,96  37.919,74  258.200,70  282.846,00  173.846,00  109.000,00 

60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

60-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

60-713 Προμήθειες παγίων 

60-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

60-7135.0001 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου 

 0,00  494.680,64  494.680,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  494.680,64 

Σύνολα ΚΑ: 60-7135  494.680,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  494.680,64  494.680,64  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-713  494.680,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  494.680,64  494.680,64  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-71  494.680,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  494.680,64  494.680,64  0,00 

60-73 Έργα 

60-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

60-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

60-7341.0002 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - 

παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ. 

 1.162.000,00  26.680,00  1.188.680,00  1.156.844,50  1.017,90  1.155.826,60  1.155.826,60  0,00  32.853,40 

60-7341.0007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Άπορους. 

 0,00  357.790,40  357.790,40  1.980,76  0,00  1.980,76  0,00  1.980,76  355.809,64 
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60-7341.0008 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου. 

 156.400,00  0,00  156.400,00  93.756,82  26,78  93.730,04  93.730,04  0,00  62.669,96 

60-7341.0009 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου - Μίσθωμα. 

 27.600,00  0,00  27.600,00  25.300,00  0,00  25.300,00  25.300,00  0,00  2.300,00 

60-7341.0010 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου. 

 65.000,00  0,00  65.000,00  54.009,47  1.079,67  52.929,80  52.929,80  0,00  12.070,20 

60-7341.0011 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου  94.900,00  0,00  94.900,00  58.461,87  190,81  58.271,06  58.271,06  0,00  36.628,94 

60-7341.0012 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά  170.000,00  18.640,00  188.640,00  183.791,73  10.367,94  173.423,79  173.423,79  0,00  15.216,21 

60-7341.0013 Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 

συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ 

(ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377) 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

60-7341.0014 Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες 

του Δήμου Ρόδου 

 0,00  16.379,78  16.379,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.379,78 

60-7341.001

5 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου 

60-7341.0015.

0001 
Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας, Δ.Κ. Κοσκινού, Δήμου Ρόδου 

 0,00  220.000,00  220.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-7341.001  220.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220.000,00  220.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-7341  754.928,13  1.980,76  1.559.481,29  1.561.462,05  12.683,10  1.574.145,15  2.316.390,18  640.490,18  1.675.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-734  754.928,13  1.980,76  1.559.481,29  1.561.462,05  12.683,10  1.574.145,15  2.316.390,18  640.490,18  1.675.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-73  754.928,13  1.980,76  1.559.481,29  1.561.462,05  12.683,10  1.574.145,15  2.316.390,18  640.490,18  1.675.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-7  1.249.608,77  1.980,76  1.559.481,29  1.561.462,05  12.683,10  1.574.145,15  2.811.070,82  1.135.170,82  1.675.900,00 

60-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

60-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

60-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

60-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  521,38  521,38  521,38  0,00  521,38  521,38  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-8111  0,00  0,00  521,38  521,38  0,00  521,38  521,38  521,38  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-811  0,00  0,00  521,38  521,38  0,00  521,38  521,38  521,38  0,00 

60-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

60-8122 Έργα 

60-8122.0001 Έργα  25.000,00 -10.639,19  14.360,81  15.062,08  960,00  14.102,08  14.102,08  0,00  258,73 

Σύνολα ΚΑ: 60-8122  258,73  0,00  14.102,08  14.102,08  960,00  15.062,08  14.360,81 -10.639,19  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-812  258,73  0,00  14.102,08  14.102,08  960,00  15.062,08  14.360,81 -10.639,19  25.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 60-81  258,73  0,00  14.623,46  14.623,46  960,00  15.583,46  14.882,19 -10.117,81  25.000,00 

60-82 Λοιπές αποδόσεις 

60-826 Λοιπές επιστροφές 

60-8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014). 

60-8263.0001 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω 

δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014). 

 0,00  15.545,46  15.545,46  15.545,46  0,00  15.545,46  15.545,46  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-8263  0,00  0,00  15.545,46  15.545,46  0,00  15.545,46  15.545,46  15.545,46  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-826  0,00  0,00  15.545,46  15.545,46  0,00  15.545,46  15.545,46  15.545,46  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-82  0,00  0,00  15.545,46  15.545,46  0,00  15.545,46  15.545,46  15.545,46  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-8  258,73  0,00  30.168,92  30.168,92  960,00  31.128,92  30.427,65  5.427,65  25.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

61-73 Έργα 

61-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

61-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

61-7326.0002 Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου 

Γυμνασίου Ρόδου 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

61-7326.0003 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή 

Αγ. Σουλά στο Δ.Δ. Σορωνής 

 327.927,00 -277.927,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

61-7326.0004 Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το 

δίκτυο ακαθάρτων 

 20.000,00  31.000,00  51.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-7326  151.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  151.000,00 -196.927,00  347.927,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-732  151.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  151.000,00 -196.927,00  347.927,00 

61-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

61-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

61-7331.0001 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων Δήμου Ρόδου 

 0,00  62.338,22  62.338,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.338,22 

Σύνολα ΚΑ: 61-7331  62.338,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.338,22  62.338,22  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-733  62.338,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.338,22  62.338,22  0,00 

61-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

61-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 
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61-7341.0008 Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών χώρων.  27.318,44  0,00  27.318,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.318,44 

61-7341.0009 Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής 

εκθεσιακού σκηνικού 

 34.433,56  0,00  34.433,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34.433,56 

61-7341.0010 Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων  16.293,60  0,00  16.293,60  16.293,60  16.293,60  0,00  0,00  0,00  16.293,60 

61-7341.0011 Προθήκες μόνιμης έκθεσης και infopoints  60.326,00  0,00  60.326,00  60.326,00  60.326,00  0,00  0,00  0,00  60.326,00 

61-7341.0012 Σύστημα παρακολούθησης και πυροπροστασίας  6.440,56  0,00  6.440,56  6.440,56  6.440,56  0,00  0,00  0,00  6.440,56 

61-7341.0013 Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού  27.847,01  0,00  27.847,01  27.847,01  27.847,01  0,00  0,00  0,00  27.847,01 

61-7341.0014 Προμήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ 

Σορωνής 

 9.864,20  0,00  9.864,20  9.864,20  9.864,20  0,00  0,00  0,00  9.864,20 

61-7341.0015 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής 

βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής 

 5.108,80  0,00  5.108,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.108,80 

61-7341.0022 Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Σορωνής Ρόδου 

 90.000,00  8.400,00  98.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98.400,00 

61-7341.0023 Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου) 

 5.000,00  500,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

61-7341.0024 Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου 

 0,00  1.100,00  1.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.100,00 

61-7341.0026 Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου. 

 1.000.000,00 -733.000,00  267.000,00  229.604,60  9.510,80  220.093,80  220.093,80  0,00  46.906,20 

61-7341.0027 Δαπάνη ελεγκτή δόμησης βρεφονηπιακού σταθμού 

Ιαλυσού 

 0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-7341  342.538,37  0,00  220.093,80  220.093,80  130.282,17  350.375,97  562.632,17 -720.000,00  1.282.632,17 

Σύνολα ΚΑ: 61-734  342.538,37  0,00  220.093,80  220.093,80  130.282,17  350.375,97  562.632,17 -720.000,00  1.282.632,17 

Σύνολα ΚΑ: 61-73  555.876,59  0,00  220.093,80  220.093,80  130.282,17  350.375,97  775.970,39 -854.588,78  1.630.559,17 

Σύνολα ΚΑ: 61-7  555.876,59  0,00  220.093,80  220.093,80  130.282,17  350.375,97  775.970,39 -854.588,78  1.630.559,17 

61-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

61-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

61-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

61-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  1.000,00 -788,80  211,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211,20 

Σύνολα ΚΑ: 61-8112  211,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211,20 -788,80  1.000,00 

61-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

61-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  1.116,00  1.116,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.116,00 
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Σύνολα ΚΑ: 61-8113  1.116,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.116,00  1.116,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-811  1.327,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.327,20  327,20  1.000,00 

61-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

61-8122 Έργα 

61-8122.0001 Έργα  35.000,00 -29.172,19  5.827,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.827,81 

Σύνολα ΚΑ: 61-8122  5.827,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.827,81 -29.172,19  35.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-812  5.827,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.827,81 -29.172,19  35.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-81  7.155,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.155,01 -28.844,99  36.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-8  7.155,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.155,01 -28.844,99  36.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

62-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

62-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

62-8122 Έργα 

62-8122.0001 Έργα  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8122  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -10.000,00  10.000,00 

62-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

62-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 35.000,00 -35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8123  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -35.000,00  35.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-812  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -45.000,00  45.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -45.000,00  45.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -45.000,00  45.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

64-6 

64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

64-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

64-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 
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64-6737.0001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για 

την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς 

λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 

2016 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6737  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-673  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-67  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

64-73 Έργα 

64-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

64-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 

64-7332.0001 Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.  488.400,00 -488.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7332  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -488.400,00  488.400,00 

64-7333 Οδοί - οδοστρώματα 

64-7333.0001 Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. 

Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση 

 0,00  51.000,00  51.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00 

64-7333.0013 Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου) 

 0,00  92.000,00  92.000,00  91.773,68  0,00  91.773,68  91.773,68  0,00  226,32 

64-7333.0021 Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της 

ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν 

από τη θεομηνία του 2011 

 100.000,00  0,00  100.000,00  121.857,13  49.960,80  71.896,33  71.896,33  0,00  28.103,67 

64-7333.0022 Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της 

δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν 

από τις θεομηνίες του 2013 

 337.900,00 -92.000,00  245.900,00  144.036,35  0,00  144.036,35  144.036,35  0,00  101.863,65 

Σύνολα ΚΑ: 64-7333  181.193,64  0,00  307.706,36  307.706,36  49.960,80  357.667,16  488.900,00  51.000,00  437.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-733  181.193,64  0,00  307.706,36  307.706,36  49.960,80  357.667,16  488.900,00 -437.400,00  926.300,00 

64-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

64-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

64-7341.0001 Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ  0,00  139.710,00  139.710,00  27.226,62  0,00  27.226,62  27.226,62  0,00  112.483,38 

64-7341.0002 Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.  0,00  150.000,00  150.000,00  44.435,62  0,00  44.435,62  44.435,62  0,00  105.564,38 

64-7341.000

3 
Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 
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64-7341.0003.
0001 

Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της 

Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 

 0,00  47.000,00  47.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47.000,00 

64-7341.0003.
0002 

Διατήρηση και προστασία του οικοσυστήματος της 

Κοιλάδας Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με έμφαση στο 

είδος Euplagia quadripuctaria (Roda 1761) 

 0,00  4.700,00  4.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.700,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7341.000  51.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.700,00  51.700,00  0,00 

64-7341.0004 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. 

Διμύλιας-Ελεούσας-Πλατανιών-Απολλώνων-Σαλάκου 

Δημοτικής Ενότητας Καμείρου 

 0,00  59.590,00  59.590,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59.590,00 

64-7341.0005 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και 

Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου Δήμου Ρόδου 

 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

64-7341.0006 Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» στο 

Φαληράκι 

 0,00  128.500,00  128.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  128.500,00 

64-7341.000

7 
Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου 

64-7341.0007.

0001 
Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού 

Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του 

Δήμου 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

64-7341.0007.

0002 
Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταστέγαση υπηρεσιών 

του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7341.000  101.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  101.000,00  101.000,00  0,00 

64-7341.0008 Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου  0,00  32.700,00  32.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.700,00 

64-7341.0038 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις 

Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 

Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

 100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου.  450.000,00 -382.400,00  67.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7341  819.137,76  0,00  71.662,24  71.662,24  0,00  71.662,24  890.800,00  340.800,00  550.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-734  819.137,76  0,00  71.662,24  71.662,24  0,00  71.662,24  890.800,00  340.800,00  550.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-73  1.000.331,40  0,00  379.368,60  379.368,60  49.960,80  429.329,40  1.379.700,00 -96.600,00  1.476.300,00 

64-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

64-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

64-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 

64-7412.0002 Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων Δήμου 

Ροδίων. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

64-7412.0003 Αποχέτευση - Επεξεργασία και έργα διάθεσης λυμάτων 

Δήμου Νότιας Ρόδου. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7412  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 64-741  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-74  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7  1.002.331,40  0,00  379.368,60  379.368,60  49.960,80  429.329,40  1.381.700,00 -96.600,00  1.478.300,00 

64-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

64-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

64-8122 Έργα 

64-8122.0001 Έργα  500.000,00 -142.125,13  357.874,87  246.029,97  164.019,98  82.009,99  82.009,99  0,00  275.864,88 

Σύνολα ΚΑ: 64-8122  275.864,88  0,00  82.009,99  82.009,99  164.019,98  246.029,97  357.874,87 -142.125,13  500.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-812  275.864,88  0,00  82.009,99  82.009,99  164.019,98  246.029,97  357.874,87 -142.125,13  500.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-81  275.864,88  0,00  82.009,99  82.009,99  164.019,98  246.029,97  357.874,87 -142.125,13  500.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-8  275.864,88  0,00  82.009,99  82.009,99  164.019,98  246.029,97  357.874,87 -142.125,13  500.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

69-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

69-713 Προμήθειες παγίων 

69-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

69-7131.0003 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού του Δ. Ρόδου 

 0,00  365.000,00  365.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  365.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7131  365.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  365.000,00  365.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-713  365.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  365.000,00  365.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-71  365.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  365.000,00  365.000,00  0,00 

69-73 Έργα 

69-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

69-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

69-7326.0002 Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

69-7326.0003 Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 

Ρόδου 

 0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7326  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-732  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σελίδα 100 από 116 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

69-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

69-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

69-7331.0001 Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7331  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-733  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 

69-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

69-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

69-7341.0007 Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστιοφόρου 

προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου 

περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα 

 0,00  68.200,00  68.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  68.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7341  68.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  68.200,00  68.200,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-734  68.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  68.200,00  68.200,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-73  98.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98.200,00  98.200,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7  463.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  463.200,00  463.200,00  0,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

70-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

70-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

70-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού  2.239.751,64  65.000,00  2.304.751,64  2.300.266,99  147,60  2.300.119,39  2.300.119,39  0,00  4.632,25 

Σύνολα ΚΑ: 70-6011  4.632,25  0,00  2.300.119,39  2.300.119,39  147,60  2.300.266,99  2.304.751,64  65.000,00  2.239.751,64 

70-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

70-6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 5.190,00  0,00  5.190,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.190,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6012  5.190,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.190,00  0,00  5.190,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-601  9.822,25  0,00  2.300.119,39  2.300.119,39  147,60  2.300.266,99  2.309.941,64  65.000,00  2.244.941,64 

70-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

70-6021.0001 Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων  480.416,52  0,00  480.416,52  437.786,22  0,00  437.786,22  437.786,22  0,00  42.630,30 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

70-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6021  52.630,30  0,00  437.786,22  437.786,22  0,00  437.786,22  490.416,52  0,00  490.416,52 

Σύνολα ΚΑ: 70-602  52.630,30  0,00  437.786,22  437.786,22  0,00  437.786,22  490.416,52  0,00  490.416,52 

70-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

70-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  0,00  244.096,00  244.096,00  79.514,00  0,00  79.514,00  79.514,00  0,00  164.582,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6041  164.582,00  0,00  79.514,00  79.514,00  0,00  79.514,00  244.096,00  244.096,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-604  164.582,00  0,00  79.514,00  79.514,00  0,00  79.514,00  244.096,00  244.096,00  0,00 

70-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

70-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

70-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών 

Υπηρεσιών 

 321.972,00  15.000,00  336.972,00  333.216,89  21,72  333.195,17  333.195,17  0,00  3.776,83 

Σύνολα ΚΑ: 70-6051  3.776,83  0,00  333.195,17  333.195,17  21,72  333.216,89  336.972,00  15.000,00  321.972,00 

70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

70-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

 133.059,60  0,00  133.059,60  122.929,16  0,00  122.929,16  122.929,16  0,00  10.130,44 

Σύνολα ΚΑ: 70-6052  10.130,44  0,00  122.929,16  122.929,16  0,00  122.929,16  133.059,60  0,00  133.059,60 

70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

70-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  0,00  69.944,00  69.944,00  20.422,79  0,00  20.422,79  20.422,79  0,00  49.521,21 

Σύνολα ΚΑ: 70-6054  49.521,21  0,00  20.422,79  20.422,79  0,00  20.422,79  69.944,00  69.944,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-605  63.428,48  0,00  476.547,12  476.547,12  21,72  476.568,84  539.975,60  84.944,00  455.031,60 

70-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

70-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

70-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 

70-6063.0001 Παροχή σε γάλα  60.000,00  27.000,00  87.000,00  59.737,32  0,00  59.737,32  59.737,32  0,00  27.262,68 

70-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  38.000,00  0,00  38.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.000,00 

70-6063.0003 Παροχή προληπτικής ιατρικής  164.000,00  0,00  164.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  164.000,00 

70-6063.0004 Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 

Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 

4483/2017 

 0,00  39.492,19  39.492,19  6.378,99  6.378,99  0,00  0,00  0,00  39.492,19 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 70-6063  268.754,87  0,00  59.737,32  59.737,32  6.378,99  66.116,31  328.492,19  66.492,19  262.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-606  269.754,87  0,00  59.737,32  59.737,32  6.378,99  66.116,31  329.492,19  66.492,19  263.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-60  560.217,90  0,00  3.353.704,05  3.353.704,05  6.548,31  3.360.252,36  3.913.921,95  460.532,19  3.453.389,76 

70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

70-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

70-6117.0001 ''Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 

πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

70-6117.0009 Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και ανάλυσης των 

δομικών στοιχείων και των συστημάτων του ακινήτου 

της Νέας Αγοράς για την ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτηρίου 

 0,00  5.900,00  5.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6117  6.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.400,00  5.900,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-611  6.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.400,00  5.900,00  500,00 

70-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

70-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

70-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 9.800,00  0,00  9.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.800,00 

70-6142.0002 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής διαχείρισης 

και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 37.760,00  0,00  37.760,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.760,00 

70-6142.0003 Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης 

καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη 

δημιουργία καταδυτικών πάρκων 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

70-6142.0004 Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών ομάδων 

κατοίκων και επισκεπτών Παλιάς Πόλης 

 0,00  48.500,00  48.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.500,00 

70-6142.0008 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, 

έναρξη και παραγωγική λειτουργία ενεργειακής 

κοινότητας στη Ρόδο 

 0,00  24.800,00  24.800,00  9.021,00  9.021,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

70-6142.0009 Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την έρευνα 

συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της 

πράξης ΙΝ-PREP 

 0,00  24.600,00  24.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.600,00 

70-6142.0010 Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου 

της Νέας Αγοράς 

 0,00  24.800,00  24.800,00  24.180,00  0,00  24.180,00  24.180,00  0,00  620,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6142  170.880,00  0,00  24.180,00  24.180,00  9.021,00  33.201,00  195.060,00  147.500,00  47.560,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-614  170.880,00  0,00  24.180,00  24.180,00  9.021,00  33.201,00  195.060,00  147.500,00  47.560,00 
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Σύνολα ΚΑ: 70-61  177.280,00  0,00  24.180,00  24.180,00  9.021,00  33.201,00  201.460,00  153.400,00  48.060,00 

70-62 Παροχές τρίτων 

70-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

70-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

70-6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη 

νήσο Ρόδο (Αρχαγγέλου, Αταβύρου) 

 20.000,00  12.000,00  32.000,00  31.744,00  0,00  31.744,00  31.744,00  0,00  256,00 

70-6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων 

Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού 

 20.000,00 -3.000,00  17.000,00  9.535,60  0,00  9.535,60  9.535,60  0,00  7.464,40 

70-6233.0003 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των 

ρεμάτων της Δυτικής Πλευράς της Ν. Ρόδου 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

70-6233.0008 Μίσθωση Μηχανημάτων έργου για τους καθαρισμούς 

των κοινόχρηστων χώρων στην Παλιά Πόλη. 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

70-6233.0009 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου της Ν. 

Ρόδου 

 74.000,00 -74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

70-6233.001

0 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστή 

70-6233.0010.

0001 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Ρόδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  19.344,00  0,00  19.344,00  19.344,00  0,00  656,00 

70-6233.0010.

0002 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Καμείρου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  19.344,00  0,00  19.344,00  19.344,00  0,00  656,00 

70-6233.0010.

0003 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Ιαλυσού 

 0,00  20.000,00  20.000,00  19.840,00  0,00  19.840,00  19.840,00  0,00  160,00 

70-6233.0010.

0004 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Καλλιθέας 

 0,00  20.000,00  20.000,00  19.344,00  0,00  19.344,00  19.344,00  0,00  656,00 

70-6233.0010.

0005 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Αφάντου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

70-6233.0010.

0006 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

70-6233.0010.

0007 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Λίνδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

70-6233.0010.

0008 
Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Πεταλουδών 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6233.001  82.128,00  0,00  77.872,00  77.872,00  0,00  77.872,00  160.000,00  160.000,00  0,00 

70-6233.001

1 
Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

70-6233.0011.

0001 
Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

70-6233.0011.

0002 
Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου 

 0,00  24.000,00  24.000,00  22.344,80  11.172,40  11.172,40  11.172,40  0,00  12.827,60 
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70-6233.0011.
0003 

Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

70-6233.0011.
0004 

Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

70-6233.0011.

0006 
Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6233.001  108.827,60  0,00  11.172,40  11.172,40  11.172,40  22.344,80  120.000,00  120.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6233  203.676,00  0,00  130.324,00  130.324,00  11.172,40  141.496,40  334.000,00  195.000,00  139.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-623  203.676,00  0,00  130.324,00  130.324,00  11.172,40  141.496,40  334.000,00  195.000,00  139.000,00 

70-625 Ασφάλιστρα 

70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  40.000,00  0,00  40.000,00  47.738,50  18.047,00  29.691,50  29.691,50  0,00  10.308,50 

Σύνολα ΚΑ: 70-6252  10.308,50  0,00  29.691,50  29.691,50  18.047,00  47.738,50  40.000,00  0,00  40.000,00 

70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  20.000,00  0,00  20.000,00  31.264,00  13.941,50  17.322,50  17.322,50  0,00  2.677,50 

Σύνολα ΚΑ: 70-6253  2.677,50  0,00  17.322,50  17.322,50  13.941,50  31.264,00  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-625  12.986,00  0,00  47.014,00  47.014,00  31.988,50  79.002,50  60.000,00  0,00  60.000,00 

70-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

70-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 

70-6261.0002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του  Δήμου (πάγιας)  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6261  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

70-6262.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) πάγιας 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

70-6262.0003 Συντήρηση φυλάξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες,υπολογιστές) (παλαιά σύμβαση) 

 4.800,00  0,00  4.800,00  4.724,40  0,00  4.724,40  4.724,40  0,00  75,60 

70-6262.0006 Συντήρηση φύλαξης Μεσαιονικής Πόλης (Μπάρες, 

υπολογιστές ) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  10.949,20  0,00  10.949,20  10.949,20  0,00  9.050,80 

Σύνολα ΚΑ: 70-6262  16.126,40  0,00  15.673,60  15.673,60  0,00  15.673,60  31.800,00  0,00  31.800,00 

70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

70-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  11.000,00  0,00  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00 

70-6264.0002 Επισκευή ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων  30.000,00  0,00  30.000,00  20.864,24  0,00  20.864,24  20.864,24  0,00  9.135,76 

70-6264.0003 Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων 

2018-2019 

 0,00  30.000,00  30.000,00  11.079,40  0,00  11.079,40  11.079,40  0,00  18.920,60 
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70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 

 25.000,00  80.000,00  105.000,00  39.641,16  0,00  39.641,16  39.641,16  0,00  65.358,84 

70-6264.0006 Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης  24.000,00  0,00  24.000,00  12.000,00  0,00  12.000,00  12.000,00  0,00  12.000,00 

70-6264.0009 Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου Κοιλάδας Πεταλουδών 

 0,00  21.500,00  21.500,00  21.500,00  0,00  21.500,00  21.500,00  0,00  0,00 

70-6264.0010 Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών και 

μηχανημάτων έργου 

 0,00  350.000,00  350.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6264  466.415,20  0,00  105.084,80  105.084,80  0,00  105.084,80  571.500,00  481.500,00  90.000,00 

70-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

70-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

70-6265.0005 Συντήρηση συστήματος ασύρματης και κινητής 

τηλεφωνίας 

 4.000,00  0,00  4.000,00  666,67  0,00  666,67  666,67  0,00  3.333,33 

Σύνολα ΚΑ: 70-6265  5.333,33  0,00  666,67  666,67  0,00  666,67  6.000,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-626  502.874,93  0,00  121.425,07  121.425,07  0,00  121.425,07  624.300,00  481.500,00  142.800,00 

70-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

70-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 

70-6277.0004 Προληπτικός καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του 

κινδύνου, σε περιοχές προστασίας (άλση, πάρκα, 

οικισμοί κλπ) της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6277  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-627  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-62  743.536,93  0,00  298.763,07  298.763,07  43.160,90  341.923,97  1.042.300,00  700.500,00  341.800,00 

70-63 Φόροι - τέλη 

70-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

70-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

70-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6321  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 

70-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

70-6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6322  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

70-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  70.000,00  0,00  70.000,00  5.251,23  0,00  5.251,23  5.251,23  0,00  64.748,77 

Σύνολα ΚΑ: 70-6323  64.748,77  0,00  5.251,23  5.251,23  0,00  5.251,23  70.000,00  0,00  70.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 70-632  77.748,77  0,00  5.251,23  5.251,23  0,00  5.251,23  83.000,00  0,00  83.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-63  77.748,77  0,00  5.251,23  5.251,23  0,00  5.251,23  83.000,00  0,00  83.000,00 

70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

70-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

70-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 20.000,00  70.000,00  90.000,00  47.279,98  0,00  47.279,98  47.279,98  0,00  42.720,02 

Σύνολα ΚΑ: 70-6422  42.720,02  0,00  47.279,98  47.279,98  0,00  47.279,98  90.000,00  70.000,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-642  42.720,02  0,00  47.279,98  47.279,98  0,00  47.279,98  90.000,00  70.000,00  20.000,00 

70-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

70-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6462  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

70-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

70-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

70-6463.0002 'Εξοδα δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο για την πράξη 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6463  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00  3.000,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-646  23.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23.000,00  3.000,00  20.000,00 

70-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

70-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

70-6471.0001 Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας τουρισμού  15.000,00  0,00  15.000,00  14.975,48  0,00  14.975,48  14.975,48  0,00  24,52 

70-6471.0002 Διοργάνωση ημέρας θαλάσσης  4.000,00  0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  0,00 

70-6471.0003 Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας  10.000,00  0,00  10.000,00  9.984,00  0,00  9.984,00  9.984,00  0,00  16,00 

70-6471.0004 Διοργάνωση Press Trips και Fam Trips  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6471  15.040,52  0,00  28.959,48  28.959,48  0,00  28.959,48  44.000,00  0,00  44.000,00 

70-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 

70-6474.0001 Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα 

πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6474  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-647  20.040,52  0,00  28.959,48  28.959,48  0,00  28.959,48  49.000,00  0,00  49.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-64  85.760,54  0,00  76.239,46  76.239,46  0,00  76.239,46  162.000,00  73.000,00  89.000,00 

Σελίδα 107 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



196 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

70-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

70-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 

70-6632.0001 Προμήθεια εμβολίων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  9.500,00  0,00  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6632  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00  0,00  9.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-663  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00  0,00  9.500,00 

70-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

70-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων(σύμβαση προηγούμενης χρονιάς) 

 360.000,00  218.672,25  578.672,25  576.388,57  0,00  576.388,57  576.388,57  0,00  2.283,68 

70-6641.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 402.500,00  0,00  402.500,00  397.322,44  0,00  397.322,44  397.322,44  0,00  5.177,56 

Σύνολα ΚΑ: 70-6641  7.461,24  0,00  973.711,01  973.711,01  0,00  973.711,01  981.172,25  218.672,25  762.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-664  7.461,24  0,00  973.711,01  973.711,01  0,00  973.711,01  981.172,25  218.672,25  762.500,00 

70-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

70-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

70-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6654  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-665  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

70-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 

70-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

70-6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  3.998,94  0,00  3.998,94  3.998,94  0,00  16.001,06 

Σύνολα ΚΑ: 70-6662  16.001,06  0,00  3.998,94  3.998,94  0,00  3.998,94  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-666  16.001,06  0,00  3.998,94  3.998,94  0,00  3.998,94  20.000,00  0,00  20.000,00 

70-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

70-6671.000

1 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση) 

70-6671.0001.

0000 
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη 

σύμβαση) 

 18.000,00  0,00  18.000,00  7.610,87  0,00  7.610,87  7.610,87  0,00  10.389,13 
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70-6671.0001.
0001 

Προμήθεια ελαστικών οχηματων  28.000,00  0,00  28.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6671.000  38.389,13  0,00  7.610,87  7.610,87  0,00  7.610,87  46.000,00  0,00  46.000,00 

70-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  60.000,00  64.050,00  124.050,00  104.726,20  0,00  104.726,20  104.726,20  0,00  19.323,80 

70-6671.0003 Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες 

 50.000,00  0,00  50.000,00  2.418,00  0,00  2.418,00  2.418,00  0,00  47.582,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6671  105.294,93  0,00  114.755,07  114.755,07  0,00  114.755,07  220.050,00  64.050,00  156.000,00 

70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

70-6672.000

1 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων (Παλαιότερη σύμβαση) 

70-6672.0001.
0000 

Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 

(Παλαιότερη σύμβαση) 

 13.000,00  0,00  13.000,00  11.598,96  0,00  11.598,96  11.598,96  0,00  1.401,04 

70-6672.0001.

0001 
Προμήθεια ελαστικών λοπών μηχανημάτων  28.000,00  0,00  28.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6672.000  29.401,04  0,00  11.598,96  11.598,96  0,00  11.598,96  41.000,00  0,00  41.000,00 

70-6672.0002 Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων  70.000,00  64.050,00  134.050,00  114.378,42  0,00  114.378,42  114.378,42  0,00  19.671,58 

70-6672.0005 Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για 

έκτακτες ανάγκες 

 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6672  74.072,62  0,00  125.977,38  125.977,38  0,00  125.977,38  200.050,00  64.050,00  136.000,00 

70-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

70-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 4.000,00  0,00  4.000,00  686,72  0,00  686,72  686,72  0,00  3.313,28 

Σύνολα ΚΑ: 70-6673  3.313,28  0,00  686,72  686,72  0,00  686,72  4.000,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-667  182.680,83  0,00  241.419,17  241.419,17  0,00  241.419,17  424.100,00  128.100,00  296.000,00 

70-669 Λοιπές προμήθειες 

70-6699 Λοιπες προμηθειες αναλωσιμων 

70-6699.0004 Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων και 

λοιπών οχημάτων Δήμου Ρόδου 

 24.800,00  0,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6699  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-669  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-66  241.443,13  0,00  1.219.129,12  1.219.129,12  0,00  1.219.129,12  1.460.572,25  346.772,25  1.113.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6  1.885.987,27  0,00  4.977.266,93  4.977.266,93  58.730,21  5.035.997,14  6.863.254,20  1.734.204,44  5.129.049,76 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 
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70-713 Προμήθειες παγίων 

70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

70-7131.0001 Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με 

ανατρεπόμενη καρότσα 

 0,00  25.000,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

70-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

70-7131.0003 Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για τη Δ.Ε. 

Ρόδου 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

70-7131.0010 Προμήθεια δύο μικρών, ανοικτών, ανατρεπόμενων και 

δορυφορικών φορτηγών 

 0,00  38.000,00  38.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.000,00 

70-7131.0011 Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων 

φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και 

ενός ανατρεπόμενου φορτηγού 

 0,00  510.000,00  510.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  510.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7131  655.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  655.400,00  647.400,00  8.000,00 

70-7132 Μεταφορικά μέσα 

70-7132.0001 Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το έργο 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 130.000,00  50.000,00  180.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  180.000,00 

70-7132.0002 Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων από Δ.Δ.Δ.Υ  0,00  10.000,00  10.000,00  1.488,00  0,00  1.488,00  1.488,00  0,00  8.512,00 

70-7132.0003 Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου 

 0,00  6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7132  194.512,00  0,00  1.488,00  1.488,00  0,00  1.488,00  196.000,00  66.000,00  130.000,00 

70-7133 Έπιπλα, σκέυη 

70-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχάν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ, 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 

 2.000,00  0,00  2.000,00  1.897,20  0,00  1.897,20  1.897,20  0,00  102,80 

70-7133.0004 Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, 

κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

70-7133.0006 Έπιπλα (έπιπλα γράφείου παντώς είδους) (Εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) 

 0,00  23.072,80  23.072,80  59.678,01  36.605,22  23.072,79  23.072,79  0,00  0,01 

Σύνολα ΚΑ: 70-7133  5.102,81  0,00  24.969,99  24.969,99  36.605,22  61.575,21  30.072,80  23.072,80  7.000,00 

70-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

70-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 12.000,00  0,00  12.000,00  11.534,48  0,00  11.534,48  11.534,48  0,00  465,52 

70-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7134  465,52  0,00  11.534,48  11.534,48  0,00  11.534,48  12.000,00 -2.000,00  14.000,00 

70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

70-7135.0002 Προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού οχήματος  50.000,00 -50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

70-7135.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

του πρωτογενή τομέα 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 
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70-7135.0004 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 151.000,00  50.000,00  201.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  201.000,00 

70-7135.0005 Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση 

δικτύου κοινοχρήστων ενοικιαζομένων ποδηλάτων 

 70.000,00  0,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

70-7135.0008 Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας. 

 63.000,00 -7.000,00  56.000,00  11.560,00  0,00  11.560,00  11.560,00  0,00  44.440,00 

70-7135.0010 Προμήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή χώρου (laser scanner)  0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

70-7135.0022 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης 

ΙΝ-PREP 

 0,00  24.000,00  24.000,00  4.405,72  0,00  4.405,72  4.405,72  0,00  19.594,28 

70-7135.0025 Προμήθεια συστήματος ασφάλειας και κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης για την κάλυψη αναγκών 

Πολιτικής Προστασίας του Δ. Ρόδου 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

70-7135.0026 Προμήθεια Ασύρματου Δικτύου Ραδιοεπικοινωνιών για 

την κάλυψη των αναγκών Πολιτικής Προστασίας του Δ. 

Ρόδου. 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7135  389.834,28  0,00  15.965,72  15.965,72  0,00  15.965,72  405.800,00  66.800,00  339.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-713  1.245.314,61  0,00  53.958,19  53.958,19  36.605,22  90.563,41  1.299.272,80  801.272,80  498.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-71  1.245.314,61  0,00  53.958,19  53.958,19  36.605,22  90.563,41  1.299.272,80  801.272,80  498.000,00 

70-73 Έργα 

70-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

70-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

70-7321.0019 Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου – Υποέργο 1: 

Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού 

εργαστηρίων 

 0,00  22.873,00  22.873,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.873,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7321  22.873,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.873,00  22.873,00  0,00 

70-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

70-7326.0002 Υποδομές για την εγκατάσταση νέων σταθμών 

Ποδηλάτων 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7326  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-732  42.873,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42.873,00  42.873,00  0,00 

70-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

70-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

70-7331.0001 Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό 

Κισθηνίου 

 115.000,00  15.000,00  130.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  130.000,00 
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70-7331.0002 Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ Φάση 

εργασιών 

 90.000,00  0,00  90.000,00  17.346,55  0,00  17.346,55  17.346,55  0,00  72.653,45 

70-7331.0003 Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

70-7331.0004 Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και 

Α’ ΛΤ Λίνδου και Ανακατασκευή – διαμόρφωση χώρων 

κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου 

 0,00  192.334,88  192.334,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  192.334,88 

70-7331.0005 Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση της 

Νέας Αγοράς 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

70-7331.0008 Επισκευές και συντηρήσεις  δημοτικών κτιρίων στην 

Μεσαιωνική Πόλη. 

 23.330,75  10.000,00  33.330,75  33.307,17  0,00  33.307,17  33.307,17  0,00  23,58 

70-7331.0014 Μονώσεις δημοτικών κτιρίων  100.000,00  0,00  100.000,00  56.916,31  0,00  56.916,31  56.916,31  0,00  43.083,69 

70-7331.0020 Συντήρηση κτιρίου πινακοθήκης  80.000,00  0,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00 

70-7331.0021 Συντήρηση Νέας Αγοράς  25.000,00  0,00  25.000,00  23.657,19  0,00  23.657,19  23.657,19  0,00  1.342,81 

70-7331.0022 Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου  85.000,00  0,00  85.000,00  10.114,68  0,00  10.114,68  10.114,68  0,00  74.885,32 

70-7331.0023 Επεμβάσεις στην Ανατολική και Βόρεια όψη του 

Δημαρχείου και του Δημοτικού Θεάτρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

70-7331.0024 Επείγουσες εργασίες στο κτίριο "Βίλλα Κορόνα"  40.000,00  34.400,00  74.400,00  50.985,94  0,00  50.985,94  50.985,94  0,00  23.414,06 

70-7331.0025 Συντήρηση κτιρίου πινακοθήκης " Αντρέας Ιωάννου" Β' 

φάση. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7331.0026 Συντήρηση ψευδοροφών υπογείου Δημαρχειακού 

Μεγάρου. 

 7.270,00  0,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

70-7331.0027 Εφαρμογή μελέτης πυροπροστασίας Δημαρχειακού 

Μεγάρου 

 35.000,00  0,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00 

70-7331.0028 Αποκατάσταση Εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου 

Ρόδου. 

 170.000,00  0,00  170.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7331  1.107.807,79  0,00  192.327,84  192.327,84  0,00  192.327,84  1.300.135,63  276.534,88  1.023.600,75 

70-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 

70-7332.0003 Διαμόρφωση Πλατείας Λεωνίδου Ροδίου.  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7332.0004 Διαμόρφωση Ανατολικού τμήματος Πλατείας 

Αργυρόκαστρου. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7332.0005 Διαμόρφωση Πλατείας Σοφοκλέους  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

70-7332.0006 Διαμόρφωση Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων.  27.000,00  0,00  27.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.000,00 

70-7332.0007 Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου στην πλατεία 

Αποστολίδη της Δ.Κ. Ιαλυσού 

 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7332  182.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  182.000,00  0,00  182.000,00 

70-7333 Οδοί - οδοστρώματα 
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70-7333.0001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών – Α’ φάση 

πεζοδρόμια 

 80.000,00  10.000,00  90.000,00  7.313,69  0,00  7.313,69  7.313,69  0,00  82.686,31 

70-7333.0004 Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών 

Μ.Πόλης. 

 18.000,00  10.000,10  28.000,10  33.746,36  9.804,62  23.941,74  23.941,74  0,00  4.058,36 

70-7333.0005 Συντήρηση πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών 

Μ.Πόλης 2018 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7333  136.744,67  0,00  31.255,43  31.255,43  9.804,62  41.060,05  168.000,10  20.000,10  148.000,00 

70-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

70-7336.0001 Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στην Παλιά 

Πόλη. 

 74.400,00  0,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

70-7336.0016 Συντήρηση και αναβάθμηση του δημοτικού φωτισμού 

στην Μ. Πόλη 

 50.000,00  0,00  50.000,00  20.337,29  0,00  20.337,29  20.337,29  0,00  29.662,71 

70-7336.0017 Επεμβάσεις επείγοντος χαρακτήρα στην Παλιά Πόλη 

της Ρόδου. 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

70-7336.0018 Φωτισμός Ανάδειξης Μνημείων και περιοχών της 

Μεσαιωνικής Πόλης. 

 45.000,00  0,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.000,00 

70-7336.0019 Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Παλιάς Πόλης.  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7336  209.062,71  0,00  20.337,29  20.337,29  0,00  20.337,29  229.400,00  0,00  229.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-733  1.635.615,17  0,00  243.920,56  243.920,56  9.804,62  253.725,18  1.879.535,73  296.534,98  1.583.000,75 

Σύνολα ΚΑ: 70-73  1.678.488,17  0,00  243.920,56  243.920,56  9.804,62  253.725,18  1.922.408,73  339.407,98  1.583.000,75 

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

70-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

70-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 

70-7411.0001 Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 

διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου. 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

70-7411.0002 Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 

Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού 

Θεάτρου Ρόδου. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7411.0003 Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη  0,00  17.000,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 

70-7411.0004 Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων και τευχών δημοπράτησης 

για το ΕΘΡ 

 0,00  170.000,00  170.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7411  257.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  257.000,00  187.000,00  70.000,00 

70-7413 Λοιπές μελέτες 

70-7413.0001 Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την 

Πινακοθήκη Ανδρέας Ιωάννου 

 0,00  7.740,00  7.740,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.740,00 
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70-7413.0003 Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση της 

Πινακοθήκης Ανδρέας Ιωάννου 

 0,00  17.360,00  17.360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.360,00 

70-7413.0005 Μελέτη εφαρμογής φωτισμού επιλεγμένων Μνημείων 

στη Μεσαιωνική Πόλη 

 0,00  14.880,00  14.880,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.880,00 

70-7413.0011 Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων Δημαρχιακού Μεγάρου  0,00  120.000,00  120.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  120.000,00 

70-7413.0013 Αναθεώρηση κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής 

Πόλης Ρόδου 

 0,00  18.600,00  18.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7413  178.580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  178.580,00  178.580,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-741  435.580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  435.580,00  365.580,00  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-74  435.580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  435.580,00  365.580,00  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7  3.359.382,78  0,00  297.878,75  297.878,75  46.409,84  344.288,59  3.657.261,53  1.506.260,78  2.151.000,75 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

70-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

70-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  45.000,00 -37.401,64  7.598,36  7.181,89  0,00  7.181,89  7.181,89  0,00  416,47 

Σύνολα ΚΑ: 70-8111  416,47  0,00  7.181,89  7.181,89  0,00  7.181,89  7.598,36 -37.401,64  45.000,00 

70-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

70-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8112  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 

70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

70-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  120.000,00 -93.735,56  26.264,44  27.724,53  4.534,29  23.190,24  23.190,24  0,00  3.074,20 

Σύνολα ΚΑ: 70-8113  3.074,20  0,00  23.190,24  23.190,24  4.534,29  27.724,53  26.264,44 -93.735,56  120.000,00 

70-8115 Διάφορα έξοδα 

70-8115.0099 Διάφορα έξοδα  9.000,00  2.021,02  11.021,02  8.847,09  0,00  8.847,09  8.847,09  0,00  2.173,93 

Σύνολα ΚΑ: 70-8115  2.173,93  0,00  8.847,09  8.847,09  0,00  8.847,09  11.021,02  2.021,02  9.000,00 

70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

70-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  280.000,00 -89.725,93  190.274,07  175.734,04  0,00  175.734,04  175.734,04  0,00  14.540,03 

Σύνολα ΚΑ: 70-8116  14.540,03  0,00  175.734,04  175.734,04  0,00  175.734,04  190.274,07 -89.725,93  280.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-811  20.204,63  0,00  214.953,26  214.953,26  4.534,29  219.487,55  235.157,89 -219.842,11  455.000,00 

70-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 
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70-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

70-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  70.000,00 -24.499,03  45.500,97  45.500,97  0,00  45.500,97  45.500,97  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8121  0,00  0,00  45.500,97  45.500,97  0,00  45.500,97  45.500,97 -24.499,03  70.000,00 

70-8122 Έργα 

70-8122.0001 Έργα  60.000,00 -48.522,23  11.477,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.477,77 

Σύνολα ΚΑ: 70-8122  11.477,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.477,77 -48.522,23  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-812  11.477,77  0,00  45.500,97  45.500,97  0,00  45.500,97  56.978,74 -73.021,26  130.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-81  31.682,40  0,00  260.454,23  260.454,23  4.534,29  264.988,52  292.136,63 -292.863,37  585.000,00 

70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

70-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

70-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8311  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -20.000,00  20.000,00 

70-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

70-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  869,00 -869,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8312  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -869,00  869,00 

70-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

70-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  20.000,00 -17.637,80  2.362,20  2.362,20  0,00  2.362,20  2.362,20  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8313  0,00  0,00  2.362,20  2.362,20  0,00  2.362,20  2.362,20 -17.637,80  20.000,00 

70-8315 Διάφορα έξοδα 

70-8315.0099 Διάφορα έξοδα  7.979,28 -1.163,62  6.815,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.815,66 

Σύνολα ΚΑ: 70-8315  6.815,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.815,66 -1.163,62  7.979,28 

70-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

70-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  60.000,00 -46.490,69  13.509,31  10.277,58  1.963,38  8.314,20  8.314,20  0,00  5.195,11 

Σύνολα ΚΑ: 70-8316  5.195,11  0,00  8.314,20  8.314,20  1.963,38  10.277,58  13.509,31 -46.490,69  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-831  12.010,77  0,00  10.676,40  10.676,40  1.963,38  12.639,78  22.687,17 -86.161,11  108.848,28 

70-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

70-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8321  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -20.000,00  20.000,00 

Σελίδα 115 από 116 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

70-8322 Έργα 

70-8322.0001 Έργα  15.000,00 -7.026,80  7.973,20  7.973,20  0,00  7.973,20  7.973,20  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8322  0,00  0,00  7.973,20  7.973,20  0,00  7.973,20  7.973,20 -7.026,80  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-832  0,00  0,00  7.973,20  7.973,20  0,00  7.973,20  7.973,20 -27.026,80  35.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-83  12.010,77  0,00  18.649,60  18.649,60  1.963,38  20.612,98  30.660,37 -113.187,91  143.848,28 

Σύνολα ΚΑ: 70-8  43.693,17  0,00  279.103,83  279.103,83  6.497,67  285.601,50  322.797,00 -406.051,28  728.848,28 

Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

Άλλες υπηρεσίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

911 Αποθεματικό 

9111 Αποθεματικό  1.343.190,22  582.249,42  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64 

Σύνολα ΚΑ: 911  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64  582.249,42  1.343.190,22 

Σύνολα ΚΑ: 91  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64  582.249,42  1.343.190,22 

Σύνολα ΚΑ: 9  1.925.439,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.925.439,64  582.249,42  1.343.190,22 

Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) 

Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  122.002.274,10  1.980,76  85.746.509,01  85.748.489,77  4.125.244,89  89.873.734,66  207.750.763,87  26.617.270,20  181.133.493,67 
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2018 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Τραπεζικός Λογ/σμός 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.766,39  1.766,39 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (593002002001429) - ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.713,66  2.713,66 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002025837) - ΠΡ ΔΩΔ 
1699512 ΗΜΕΡ ΕΙΣΠΡ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  39.138,64  39.138,64 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039809) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000482 ΠΑΙΔ ΣΤ ΚΔΑΠ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  4.501,80  4.501,80 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039817) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000504 ΚΗΦΗ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  5.548,30  5.548,30 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039825) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000512 ΔΙΑΥΛΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  181.777,06  181.777,06 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039841) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000539 ΣΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  5.247,69  5.247,69 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039868) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000555 LEO PRO 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  35.475,50  35.475,50 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (799002002002244) - ΙΑΛΥΣΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,41  0,41 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (799002002006982) - ΠΡ ΔΩΔ 
7135521 ΑΠΟΔ ΓΓΠΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  30.728,16  30.728,16 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (913002001000117) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 
84231231 ΚΑΛΛΙΘ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  87.409,97  87.409,97 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (913002002014115) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 
87843840 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  748,07  748,07 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (913002203000828) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 
87905951 ΠΑΡΕΠΙΔ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  63.076,97  63.076,97 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200091701) - 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  23,20  23,20 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200286177) - 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  337.952,66  337.952,66 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200286270) - 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  4.511.112,84  4.511.112,84 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200345882) - ΠΡ ΤΑΧ 
ΤΑΜ 893257842 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  20.915,71  20.915,71 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (297/470313-82) - 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  6.009.047,77  6.009.047,77 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54521200) - ΚΠ ΤΠΔ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/545247-33) - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  6,05  6,05 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/545254-66) - ΕΑΠ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  24.428.463,03  24.428.463,03 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54526787) - 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.810,70  1.810,70 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100530586) - 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.405,37  2.405,37 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100536351) - 
MOTIVATE 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  91.785,00  91.785,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100689424) - IN-PREP 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  98.924,41  98.924,41 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100699902) - 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ P.O.S. 

1 
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 Τραπεζικός Λογ/σμός 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  15,05  15,05 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526860) - ΕΙΣΠΡ 
ΓΓΠΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  81,56  81,56 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526944) - 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  3.548.039,62  3.548.039,62 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527082) - ΣΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  3.978.189,98  3.978.189,98 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527165) - 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.456,54  1.456,54 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S. (//) 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  11.695,12  11.695,12 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S. (0) - ΜΗ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ 
P.O.S. 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199111) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199218) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199269) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΛΙΝΔΙΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199315) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΡΟΔΙΩΝ 2 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199404) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΡΟΔΙΩΝ 1 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  210.771,38  210.771,38 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6388030021380) - ΠΡΩΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3880300213860 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  141.062,88  141.062,88 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114093180) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0218606424 ΔΗΦΟΔΩ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  57,61  57,61 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163242) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0230353425 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  135.740,13  135.740,13 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163269) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0230354420 ΥΠΕΣΔΔΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  37,11  37,11 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114172811) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0231121420 ΔΕΣΜ ΣΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,03  0,03 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114178711) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0231800425 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.148,24  1.148,24 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115832440) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0392087421 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  41.818,03  41.818,03 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115901093) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0400672421 ΕΑΠ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΗΜΕΡΑΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  830,00  830,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ 
(3305017058123) - ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  305.927,71  305.927,71 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022760671) - 
ΣΑ 0671 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  172.050,00  172.050,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022761676) - 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  38,95  38,95 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002023012751) - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΚΑΒΗ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  35.957,27  35.957,27 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002023510938) - 
ΣΑ 0938 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  50.783,60  50.783,60 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606700000010) - 
ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛ Α/ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.692,00  1.692,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2713606700019010) - 
ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ Α/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 
22/11-25/11 & 4/12/2013 Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  25.276,99  25.276,99 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2717636720002016) - 
ΕΘΝ.ΣΥΜΜ BLUE ISLANDS 
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 Τραπεζικός Λογ/σμός 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  5.982,87  5.982,87 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2717636720005015) - 
ΕΘΝ.ΣΥΜΜ .MOTIVATE 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.000,00  2.000,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (4194103300001038) - 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ 
ISLAND GAMES 2017 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  44.631.232,03 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  44.631.232,03 
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

     

 

Πρωτόκολλο καταμέτρησης μετρητών την 31/12/2018 

     

 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ   ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ 
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ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ 
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ΣΥΝΟΛΟ 830,00 

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

Η Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αριθμ. 2/29591/7-6-2019, εισήγηση του ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν έγγραφα-έντυπα, 

 Την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

 το αρ. 163 του ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει, 

 τα αρ. 40 έως και 43 του Β.Δ. 17.5/15.6.1959, όπως αυτά ισχύουν, 

 τα αρ. 164 & 169, παρ. 1 ν. 4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), όπως αυτά ισχύουν,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει τον προέλεγχο Απολογισμού για το οικ. έτους 2018, Δήμου Ρόδου, βάσει της εισηγήσεως 

του Δημοτικού Ταμία του Δήμου Ρόδου, κ. Αποστολίδη Κωνσταντίνου με αρ. πρωτ. 2/29591/7-6-

2019, καθώς και των συνημμένων δικαιολογητικών-παραστατικών, όπως αυτά παρατέθηκαν και 

προαναφέρθηκαν ανωτέρω και παραπέμπει το θέμα για να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Ρόδου. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα δικαιολογητικά-παραστατικά που αφορούν τον προέλεγχο του 

Απολογισμού και παρατέθηκαν (δικαιολογητικά-παραστατικά με αύξοντες αριθμούς 1, 2, 3, 4), ή 

προαναφέρθηκαν ανωτέρω και λόγω του υπέρογκου αριθμού τους δεν υπάρχει δυνατότητα να 

συμπεριληφθούν, αυτά καθ’ αυτά, στο σώμα της παρούσας απόφασης (δικαιολογητικά - παραστατικά 

με αύξοντες αριθμούς 5, 6, 7), λογίζονται ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, και υπέχουν, συνολικά, θέση 

εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, ως κατωτέρω: 
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1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικονομικής χρήσης 2018 με τίτλο «Γενική 

ανακεφαλαίωση απολογισμού έτους 2018. 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Οικονομικού έτους 2018, οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού. 

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Οικονομικού έτους 2018, ο οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με λογιστικά υπόλοιπα την 31/12/2018 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου Ρόδου 

ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών την 31/12/2018. Στον εν λόγω 

πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο “ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ», πρωτόκολλο 

καταμέτρησης μετρητών που υπήρχαν την 31-12-2018 στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα εισπρακτικά σημεία του νησιού.  

5. Οκτώ (8) λίστες Τριπλότυπων Είσπραξης Οικονομικού έτους 2018, σειρών Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΚΑΘ, 

ΛΗΞ και ΜΙΣΘ. 

6. Οκτώ (8) λίστες Γραμματίων Είσπραξης Οικονομικού έτους 2018, σειρών Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΚΑΘ, 

ΛΗΞ και ΜΙΣΘ. 

7. Δύο λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) Οικονομικού έτους 2018, 

η πρώτη σειράς (Α) ελεγμένων προληπτικά και η δεύτερη άνευ σειράς, μη ελεγμένα προληπτικά. 
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ΘΕΜΑ 8
o
                                                                        Aπόφ. Αρ. 234  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΛΨΖΩ1Ρ-46Α) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για 

την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών 

μηχανογράφησης και εκτυπώσεων» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/29683/7-6-2019) 

 

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

προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29683/07-06-2019, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας, ως κατωτέρω:  

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για την προμήθεια «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, 

υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων».  

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

για την προμήθεια “προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών 

μηχανογράφησης και εκτυπώσεων”». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και 

υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου». 

Στη Ρόδο στις 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

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

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 71875,2 του 

ΕΣΗΔΗΣ της «προμήθειας γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του Δήμου Ρόδου», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 228.000,00€ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 

με την απόφαση 89/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1040/2019 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18/03/2019 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/14035/18-03-

2019. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού. Επίσης προηγήθηκε η 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 222/2019 απόφαση της Ο.Ε. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Σημειώνεται δε ότι ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία : ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ υπέβαλε και 

εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένου : 2/29315/05/06/2019 τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που ορίζονται από 

την διακήρυξη μετά από πρόσκληση μας στις 23/05/2019 με αριθμό πρωτ.:2/26623, όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Ένορκη βεβαίωση περί μη αθέτησης της εργατικής νομοθεσίας. 

 Προς απόδειξη  της   Τεχνικής ικανότητας προσκόμισε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης με το 

Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 

 Ισολογισμούς των ετών 2017-2018-2019. 

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

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών εκτύπωσης του 

Δήμου Ρόδου», στην εταιρεία  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ με τιμή άνευ ΦΠΑ  153.193,77 € ήτοι με ΦΠΑ 

24%, 189.960,28€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29683/07-06-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/10 και 77 του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 89/2019 (Α.Δ.Α: ΨΠΝΙΩ1Ρ-5Κ8) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 

παραπάνω προμήθειας, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 222/2019 (Α.Δ.Α: 7ΝΙ2Ω1Ρ-1Η1) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το πρακτικό ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της «Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων», 

Β)  Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, 

εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων», την εταιρεία  ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ με τιμή 

153.193,77€ άνευ ΦΠΑ , ήτοι με ΦΠΑ 24% στο ποσό των 189.960,28€.        
 

 

 

ΘΕΜΑ 9
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 235 / 2019 (ΑΔΑ: 6ΚΝ4Ω1Ρ-67Γ) 

Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής) και (Οικονομικών προσφορών) για 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  

προμήθεια Ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής Οχημάτων και των 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου έτους  2018 -2019-2020. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/18632/9-4-2019) 

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

προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/18632/9-4-2019,  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ότι το 9
ο
 αυτό θέμα 

εκ΄παραδρομής μπήκε στην ημερήσια διάταξη της 20
ης

 συνεδρίασης έτους 2019 της Οικονομικής 
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Επιτροπής. Έχει ληφθεί απόφαση σχετική με αριθ. 193/2019 στην 15
η
 συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 

7/5/2019. Επομένως το θέμα αυτό πρέπει να αποσυρθεί από την συγκεκριμένη συνεδρίαση.  

Στη συνέχει ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την προφορική ενημέρωση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                        

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποσύρει το 9
ο
 θέμα από την συγκεκριμένη συνεδρίαση διότι διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη ληφθεί 

απόφαση και έλαβε αριθμό 193/2019. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
o
                                                                      Aπόφ. Αρ. 236  / 2019 (ΑΔΑ: Ω46ΨΩ1Ρ-7Θ5) 

Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή συνοπτικού  διαγωνισμού για  

«Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική Πόλη» έτους 2019 και 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.020,00 Ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/29686/7-6-2019) 

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

προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29686/07-06-2019, μέσω της 

οποίας διαβιβάζονται οι όροι κατάρτισης και έγκρισης μελέτης του διαγωνισμού, ως παρακάτω: 

«Θέμα : «Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη» 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται 

ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

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

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

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

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

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

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

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

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

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

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

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 «περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων». 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 
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8. Την ανάγκη του Δήμου για την Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην 

Μεσαιωνική Πόλη 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-6266.0001 του προϋπολογισμού 

του 2019. 

10. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:19REQ004808236  2019-04-17. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

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

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).». 

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

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

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

σχετικά. 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29686/07-06-2019 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

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

 Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Kαταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για 

«Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική Πόλη» έτους 2019 και 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.020,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, ως κατωτέρω:                                                                                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση 

συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη», έτους 2019, κωδικού 70-6266.0001 

και ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.020,00€ με ΦΠΑ 24%. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

Έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

4.   Το Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019 

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

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

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

ισχύει.  

7. 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.  
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8. 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.  

9.Το άρθρο 68 παρ. 1 ν. 3863/2010. 

10. 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.  

11. 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.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. 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.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:19REQ004808236 2019-04-17. 

20.  Το με αριθμό πρωτ. 2/24657/14-5-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης της δαπάνης. 

21.   Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 70-6266.0001 

και καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/856   αντίστοιχα. 

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

τεχνικές προδιαγραφές, β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «φύλαξη 

Δ.Ε. Λίνδου». 

23. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

19REQ005021790 2019-05-29 

24. Την ανάγκη για την Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη 

25. Την απόφαση 447/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

                                                                                                                                           

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

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

την Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη του Δήμου Ρόδου, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι ευρώ (44.020,00) € ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κωδικό 70-6266.0001 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου.  

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

34970000-7 Αναβάθμιση 

συστήματος εισόδου 

τροχοφόρων στην 

Μεσαιωνική Πόλη 

70-6266.0001 35.500,00 8.520,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

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

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100, και τηλέφωνο 22410-35445. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  

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

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την …………………., και ώρα 

14:00 (ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 

εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

Δήμο Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

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

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

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

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες 

αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 

πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία 

ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

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

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

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

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

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-35445, 

fax:22410-39780, Email: ivasila@yahoo.gr. 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../……./2019 

mailto:ivasila@yahoo.gr
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην 

Μεσαιωνική Πόλη 

cpv 34970000-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

44.020,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% (με στρογγυλοποίηση) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως τη λήξη της σύμβασης  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

31/12/2019  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%
17

 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

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

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

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ16Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ18Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 20:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

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

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

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

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

παρούσης  

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

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο   του Δήμου , το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2019 και 

ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..2019 και 

ώρα …..π.μ. στο τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85100. 

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

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

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

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

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

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

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
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Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

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

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

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

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

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

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

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 

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

28/2015.  

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

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
18

. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
19

 (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
20

,  και η 

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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

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

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

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

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

 

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

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

                           

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

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

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

                                                 
18 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
19παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
20 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

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

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

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α' του Ν. 4412/16,  

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

του ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

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

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

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

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

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

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

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

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

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

μορφή υπεργολαβίας 

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

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
21 22

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

(Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και 

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
23

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς 

φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το 

ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
24

 και  υποβάλλεται 
25

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί        

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

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

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
26

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

                                                 
21 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
22 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

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

ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 

άρθρου 235 
23 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
24(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
25Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

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

πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

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

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 
τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 

καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

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

οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 
στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 
εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 

των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 
26 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

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

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

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

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

συμμετέχοντες του  εντύπου  της   οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β’.          

Η τιμή δίνεται για όλη την προμήθεια. 

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

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

Εκτός από την Οικονομική προσφορά τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς σε χωριστό φάκελο, τα οποία πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 

       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων. 

       ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  

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

στοιχεία της προσφοράς. 

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

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα  από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό έως τη λήξη της σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς.  

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

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

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

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

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

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

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

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

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

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

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

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

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

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

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

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

φορέα. 

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

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

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

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

(Οικονομική Επιτροπή)
27

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
28

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
29

 όπως αυτά 

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

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

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

αξιολόγησης. Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης 

πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

                                                 
27 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
28 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
29 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

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

δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

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

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

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

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

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

ειδοποίησης. 

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

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

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 
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 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

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

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

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

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

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

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

ίδιο ισχύει 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

(7) Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, με την οποία να 

βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, 

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

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

2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής 

αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του 

αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτησή 

τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

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

προσκόμιση των κάτωθι :  

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

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

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

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

την προμήθεια των αγαθών.  

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

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

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

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

προσκόμιση των κάτωθι:  

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

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

της σύμβασης  

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

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

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

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

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

τους υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

υπεργολάβους). 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16. 
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ έως τις 31/12/2019 ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής που εκτελεί την προμήθεια. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Προμήθειας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
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πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
30

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
31

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
32

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

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

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

                                                 
30 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 
ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 

της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
31 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
32 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

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

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
33

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

                                                 
33 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.                                                                                                                                                                                                         

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το προσφερόμενο σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω:  

• 7 Ασύρματοι Δέκτες Μεγάλης Εμβέλειας UPass Target  

• 5 Κεραίες Επέκτασης για τον Έλεγχο δεύτερης κατεύθυνσης  

• Tags για Παρμπρίζ αυτοκινήτων  

• Λογισμικό διαχείρισης Tags  

Το σύστημα θα κάνει χρήση της τεχνολογίας RFID μέσω της οποίας θα αναγνωρίζει τα 

οχήματα που θα προσεγγίζουν μέσω αναγνωστών RFID. Κατά την προσέγγιση στη πύλη τα 

εγκεκριμένα οχήματα που θα είναι εξοπλισμένα με αυτοκόλλητες RFID κάρτες θα αναγνωρίζονται. 

Συνολικά θα εγκατασταθούν 7 RFID ασύρματοι δέκτες εξωτερικού χώρου και επιπλέον 5 κεραίες 

επέκτασης για τις προσβάσεις που έχουν και είσοδο και έξοδο.  

Κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει μια αυτοκόλλητη RFID ετικέτα η οποία θα περιέχει τις 

πληροφορίες του οχήματος. Στην περίπτωση επιτυχούς ανάγνωσης της ετικέτας του οχήματος από τον 

δέκτη, το σύστημα θα δίνει αυτόματα εντολή στην μπάρα να κατέβει, καταχωρώντας τα στοιχεία 

ετικέτας οχήματος οδηγού καθώς και την ημερομηνία και ώρα διέλευσης του οχήματος.  

Οι δέκτες RFID σε κάθε εκάστοτε είσοδο/έξοδο θα ενωθούν καλωδιακά(μέσω δικτύου LAN) 

με την μονάδα ελέγχου που θα υπάρχει σε κάθε τεχνικό κέντρο. Στη συνέχεια μέσω διαδικτύου θα 

περνάνε όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στο λογισμικό ελέγχου που θα είναι εγκατεστημένο στο 

κέντρο ελέγχου.  

Αναγνώριση οχήματος  
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         Μόλις το όχημα προσεγγίσει την πύλη για να εισέλθει ή εξέλθει και σε απόσταση περίπου 10 

μέτρων, ο δέκτης RFID που θα βρίσκεται στην συγκεκριμένη πύλη, και θα έχει την ευθύνη 

αναγνώρισης των διερχόμενων οχημάτων κατά την αντίστοιχη κατεύθυνση κίνησης, θα αναγνωρίζει 

αυτομάτως το αυτοκόλλητο tag RFID που θα φέρει το όχημα.  

Αφού ο αναγνώστης αναγνωρίσει το tag, θα μεταβιβάζει την πληροφορία, στο κεντρικό 

λογισμικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση του συστήματος διέλευσης.  

Στη συνέχεια θα στέλνεται σήμα στον δέκτη RFID το οποίο θα επιβεβαιώνει την δυνατότητα 

πρόσβασης ή μη του οχήματος , ο οποίος με την σειρά του θα δίνει σήμα στην μπάρα ελέγχου να 

κατέβει. Με την πάροδο του οχήματος, η μπάρα θα ανεβαίνει αυτόματα. 

Κατά τα άλλα, με αυτή την νέα αναγνώριση του οχήματος από το σύστημα ισχύουν και όλα 

τα προηγούμενα όπως και πριν σχετικά με τη λειτουργία των βρόγχων, και τα άλλα συστήματα 

χειροκίνητης λειτουργίας των βυθιζόμενων μπάρων,  και το σχετικό σύστημα συνεννόησης με τους 

χειριστές.  

Οι tag  θα είναι προγραμματιζόμενοι με ειδικό λογισμικό από το προσωπικό φύλαξης και θα 

είναι εύκολο  να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους για οποιοδήποτε λόγο. 

Σε γενικές γραμμές ο χειριστής του συστήματος θα έχει μέσω του προγράμματος  γνώση για 

την ώρα εισόδου- εξόδου  και την Πύλη εισόδου  του κάθε οχήματος που ευρίσκεται ανά πάσα στιγμή 

μέσα στην Μεσαιωνική Πόλη. Αυτά δε τα στοιχεία  θα καταγράφονται σε ειδικά αρχεία του 

συστήματος και θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, δεν θα είναι δε ανακοινώσιμα σε τρίτους και θα 

χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος η σε περίπτωση διένεξης του πολίτη με τον Δήμο. 

 Λοιπά στοιχεία της σύμβασης 
 Ο προμηθευτής του νέου αυτού συστήματος αναγνώρισης των οχημάτων θα εγκαταστήσει και 

όλο το λογισμικό που απαιτείται για την ορθή λειτουργία του συστήματος , και θα εκπαιδεύσει το 

προσωπικό της φύλαξης των πυλών στην νέα αυτή τεχνολογία.   

 Θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος από την μία τεχνολογία μέχρι την εφαρμογή της άλλης, 

30 ημερών ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες και να τοποθετήσουν στα οχήματα τους τα  tag. Μετά την 

πάροδο αυτού του χρόνου, η αναγνώριση θα  γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τον νέο τρόπο. 

 Σε περίπτωση αλλαγής του οχήματος από τον ιδιοκτήτη η σε περίπτωση φθοράς του tag  για 

οποιοδήποτε λόγο, ο πολίτης  θα χρεώνεται με κάποιο μικρό ποσό για την αξία του. 

 Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες με άδεια εισόδου 

στην Μεσαιωνική Πόλη.      

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Τιμή Τεμαχίου Τεμάχια Σύνολο 

1 Κεραία uPASS Target 3.000,00 7 21.000,00 

3 

Κεραία Επέκτασης uPASS 

Target Antenna για έλεγχο 2 

κατευθύνσεων 

1.200,00 5 6.000,00 

4 

Tags για παρμπρίζ 

αυτοκινήτων (UHF 

Windshield Tag Tamper 

Resistant) 

3,50 1.000 3.500,00 

5 Λογισμικό Διαχείρισης 3.500,00 1 3.500,00 

6 
Εγκατάσταση, 

Παραμετροποίηση 
1.500,00 1 1.500,00 

Συνολική Τιμή 
35.500,00 

 

Φ.Π.Α. 24% 8.520,00 

ΣΥΝΟΛΟ 44.020,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η «Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική 

Πόλη», έτους 2019, κωδ. 70/6266.0001)». 



232  

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της διέπονται από τις διατάξεις: 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) 

β) Ν.3863/2010 άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό  διαγωνισμό  σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και της προκήρυξης .  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

προβλέπονται από το νόμο. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

5% χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο Άρθρο 72- Εγγυήσεις Ν. 4412/20016) 

-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του  Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά). 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα 

δημοσίευσης θα  βαρύνουν το μειοδότη. 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του του 

Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση 

χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται 

στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή,  και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Ειδικά για παροχή υπηρεσιών φύλαξης ισχύει το άρθρο 68 του ν. 

3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το  22 του Ν.4144/2013.  Προτεινόμενες λύσεις  που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση, ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  

λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή 

τεχνική προσφορά. 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2019. Παράταση αυτής δεν προβλέπεται.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη (κωδ.70-

6266.0001)» και για ποσό 44.020,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 
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Στη Ρόδο, την …………………  οι υπογεγραμμένοι: 

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 

2. Η εταιρεία ……………………… με δ.τ. ………………..  με έδρα τη ……………, Τ.Κ. 

…………. με τηλέφωνο …………………… . και ΑΦΜ: …………………….,  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’, συμφωνούμε τα παρακάτω: 

Ο Δήμος Ρόδου προκειμένου να αναβαθμίσει το σύστημα εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική 

Πόλη, προχώρησε στη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για 

την προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.020,00 ευρώ με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση ……………  της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με 

την ………………… Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική 

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

………………… με την περίληψη του διαγωνισμού ………………. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Τέλος, αναρτήθηκε 

ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Το Τμήμα Προμηθειών αφού έλαβε υπόψη του: 

 την πρόταση-πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης-γνωμοδότησης, 

 την απόφαση ………. της ΟΕ που κατακυρώνει την ανωτέρω υπηρεσία. 

 Την απόφαση Δημάρχου 447/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

 Την ένορκη βεβαίωση του μειοδότη ότι δεν εκκρεμούν σοβαρές καταδικαστικές αποφάσεις 

εναντίον του. 

θα προβεί σε σύμβαση με τον ανωτέρω προμηθευτή. Έτσι λοιπόν: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως συνολική αξία συμφωνείται το ποσό των 35.500,00€ άνευ ΦΠΑ 24% ή   44.020,00€ με φπα 

24%. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το ανωτέρω ποσό. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2019 από την υπογραφή της 

και μέχρι τότε οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές.  

 

Α/Α Περιγραφή Τιμή Τεμαχίου Τεμάχια Σύνολο 

1 Κεραία uPASS Target 3.000,00 7 21.000,00 

3 

Κεραία Επέκτασης uPASS 

Target Antenna για έλεγχο 2 

κατευθύνσεων 

1.200,00 5 6.000,00 

4 

Tags για παρμπρίζ 

αυτοκινήτων (UHF 

Windshield Tag Tamper 

Resistant) 

3,50 1.000 3.500,00 

5 Λογισμικό Διαχείρισης 3.500,00 1 3.500,00 

6 

Εγκατάσταση, 

Παραμετροποίηση 

 

1.500,00 1 1.500,00 

Συνολική Τιμή 35.500,00 

Φ.Π.Α. 24% 8.520,00 

ΣΥΝΟΛΟ 44.020,00 

 

 

Επίσης ακολουθεί παράρτημα Α΄ με τα στοιχεία που ορίζει ο ν.3863/2010 άρθρο 68. παρ.3. 

Η παρούσα σύμβαση αφορά την «Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική 

Πόλη» από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31-12-2019. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις 
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ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από τον αρμόδιο τοπικό Πρόεδρο που θα 

πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών στην Επιτροπή Παραλαβής.    

ΑΡΘΡΟ 2 

Οι προμήθειες θα προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης 

οποιασδήποτε υπηρεσίας, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται όπως η προμήθεια που θα προσφέρει στο Δήμο θα ακολουθήσει πιστά και 

χωρίς καμία παρέκκλιση τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στο διαγωνισμό. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016. Ισχύουν όλοι οι 

όροι που τέθηκαν στο διαγωνισμό μέχρι και το πέρας της σύμβασης ανεξαρτήτως αν 

αναφέρονται ή όχι στην παρούσα σύμβαση και δεσμεύουν το μειοδότη. Υπεύθυνη υπηρεσία προς 

υλοποίηση της σύμβασης, ορίζεται η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, η οποία και θα 

υπογράφει τα τιμολόγια ως προς την ορθότητά τους. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο τις συμφωνημένης τιμής μέχρι και τη λήξη της 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση των προμηθειών στο Δήμο, πέρα 

από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας τις 

καθυστέρησης της και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό του έτους 2019 και στον κωδικό 70-6266.0001 και έχει εκδοθεί έκθεση ανάληψης 

υποχρέωσης για το ποσό του κωδικού. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο ανάδοχος παρέδωσε σήμερα στο Δήμο εγγυητική επιστολή 

για ………….. ευρώ με λήξη 31/1/2020 που θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγυήσεως, για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων 

των όρων της συμβάσεως ήθελαν να καταπέσουν σε βάρος ποινικές ρήτρες.  

ΑΡΘΡΟ 9 

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

 ΑΡΘΡΟ 10 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις : 

 του νέου Ν.3463/2006(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209. 

 Του Ν.4412/2016 

                                    

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τέλος, αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των προμηθειών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε 

περίπτωση μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των προμηθειών. Θα 
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εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα της προμήθειας. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική 

υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν 

για την συμβατική πληρωμή της υπηρεσίας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 

αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις 

και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου 

παντός άλλου αποδεικτικού μέσου. Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα(4) όμοια πρωτότυπα αυτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

    ………………………                                                  ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Τιμή Τεμαχίου Τεμάχια Σύνολο 

1 Κεραία uPASS Target  7  

3 

Κεραία Επέκτασης uPASS Target 

Antenna για έλεγχο 2 

κατευθύνσεων 

 5  

4 

Tags για παρμπρίζ αυτοκινήτων 

(UHF Windshield Tag Tamper 

Resistant) 

 1.000  

5 Λογισμικό Διαχείρισης  1  

6 Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση  1  

Συνολική Τιμή  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
xlix

  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΑ ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [ivasila@yahoo.gr] 

- 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): 

[34970000-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
l
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
li
; 

 

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
lii

: 

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
liii

; 

[] 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
liv

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
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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
lv
 

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

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
lvi

· 

8. δωροδοκία
lvii,lviii

· 

9. απάτη
lix

· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
lx
· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
lxi

· 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
lxii

. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
lxiii

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
lxiv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
lxv

: 

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): 

[……][……][……][……]
lxvi

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
lxvii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
lxviii

: [……] 

 
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 [] Ναι [] Όχι  
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υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
lxix

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
lxx

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
lxxi

 

[……][……][……] 

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
lxxii

; 

[] 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
lxxiii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
lxxiv 

 

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
lxxv

; 

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 συμφερόντωνlxxvi, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
lxxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
lxxviii

 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 

[] Ναι [] Όχι 
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διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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
lxxix

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

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. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
lxxx

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
lxxxi

. 

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 Δήλωσης 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 11
o
                                                                Aπόφ. Αρ. 237  / 2019 (ΑΔΑ: ΨΠ7ΧΩ1Ρ-ΖΗ6) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019. 

(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού και πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ. 2/29829/7-6-2019) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/29829/7-6-2019 η 

οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού 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 έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και 

απρόβλεπτης ανάγκης, θέματα  που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, που 

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την 

παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 

κάτωθι εγγραφή των πιστώσεων: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, κατά 

726,80€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

2. Κ.Α 70-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 

6.473,20   με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (μειώσεις) είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς οι ήδη εγγεγραμμένες 

πιστώσεις στον προϋπολογισμό υπερβαίνουν τα όρια της απευθείας ανάθεσης. Σε περίπτωση που 

παραμείνουν ως έχουν θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

συγκεκριμένη προμήθεια η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε 

καθυστέρηση στην προμήθεια των εργαλείων και εμπλοκή στην λειτουργία των υπηρεσιών του 

Δήμου που τα χρειάζονται άμεσα για να αντιμετωπίσουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες που 

προέκυψαν. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την ανωτέρω 
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εγγραφή των πιστώσεων επιβάλλεται, είναι μία έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 

                                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 63.310€, κατά 36.690€ 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ ΑΠ. 

ΩΖ1Θ465ΧΙ8-4ΩΓ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0011  

2. Κ.Α 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  

79.682,40€, κατά 473,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του              

τμ. Ταμείου. (ΑΔΑ ΑΠ. 61ΞΡ465ΧΙ8-Ι6Ψ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0023  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 63.310€, κατά 

36.690€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου 

(εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.282,40€, κατά 473,04€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για τον «ΚΗΦΗ Δήμο Ρόδου» και τον 

«Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 

συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες από το ΕΣΠΑ για τις οποίες πρέπει να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η 

αποπληρωμή τους. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την ανωτέρω εγγραφή των πιστώσεων 

επιβάλλεται γιατί είναι θέματα που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων που 

εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά 

7.200€ και το τελικό αποθεματικό είναι 71.246,50€ 

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

 

 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και του αναπληρωτή  Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καράμπη Ηλία) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/31698/18-6-

2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/29829/7-6-

2019 εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019» ως 

εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/29829/7-6-2019 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

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 

ΕΣΟΔΑ     200.524.913,39 

ΕΞΟΔΑ     200.453.666,89                

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ             71.246,50 
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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 έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και 

απρόβλεπτης ανάγκης, θέματα  που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, που 

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την 

παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 

κάτωθι εγγραφή των πιστώσεων: 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 10.727.081,34€, κατά  

4.609,66€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 4.609,66€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 

4.609,66€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 4.609,66€ 

-Η παραπάνω εγγραφή είναι έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη που εμπίπτει στις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς σύμφωνα με το αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, πρόκειται: 

Α) Να γίνει επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής για το Δημοτικό γήπεδο Παστίδας, στο οποίο 

ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέων πυλώνων και προβολέων φωτισμού, προκειμένου να καλυφθούν 

οι άμεσες ανάγκες άθλησης των ακαδημιών ποδοσφαίρου κατά τις νυκτερινές ώρες και να καταστεί 

έτσι δυνατή η χρησιμοποίηση του.(Κόστος: 921,54€). 

Β) Να γίνει τοποθέτηση νέας παροχής για το Δημοτικό γήπεδο Γενναδίου, στο οποίο ολοκληρώθηκε 

το έργο του ηλεκτροφωτισμού του, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες άθλησης των 

ακαδημιών ποδοσφαίρου κατά τις νυκτερινές ώρες και να καταστεί έτσι δυνατή η χρησιμοποίηση του.                     

(Κόστος: 1.592,96€). 

Γ) Να γίνει η τοποθέτηση νέας παροχής στην οδό Αυστραλίας, επειδή λόγω αύξησης του φορτίου 

στον δημοτικό φωτισμό, παρατηρείται πτώση της τάσεως του ηλεκτρικού δικτύου με αποτέλεσμα να 

παραμένει σκοτεινή ολόκληρη η περιοχή των πρώην Σφαγείων. (Κόστος: 2.095,16€). 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΑΞΗΣ HYPERION 

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 3.000€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6442.0009 και τίτλο «Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης HYPERION στη 

Ρόδο» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 3.000€ 

-Η παραπάνω εγγραφή για την πράξη “HYPERION” είναι χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, είναι 

έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που εμπίπτει στις διατάξεις του 
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άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 

4257/2014, καθώς σύμφωνα με το αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού, η μη υλοποίηση της 

Τεχνικής Συνάντησης, παρεμποδίζει την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πράξης. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄ αρ. 2/29829/7-6-2019  αυξάνεται κατά 7.200€ και το τελικό 

αποθεματικό είναι 71.246,50€. 

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

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της  Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

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

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.:2/29829/7-6-2019 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης 

Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.:2/31698/18-6-2019 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 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 κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 35-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, κατά 

726,80€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

2. Κ.Α 70-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 

6.473,20   με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

 

-Οι παραπάνω εγγραφές (μειώσεις) είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς οι ήδη εγγεγραμμένες 

πιστώσεις στον προϋπολογισμό υπερβαίνουν τα όρια της απευθείας ανάθεσης. Σε περίπτωση που 

παραμείνουν ως έχουν θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

συγκεκριμένη προμήθεια η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε 

καθυστέρηση στην προμήθεια των εργαλείων και εμπλοκή στην λειτουργία των υπηρεσιών του 

Δήμου που τα χρειάζονται άμεσα για να αντιμετωπίσουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες που 

προέκυψαν. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την ανωτέρω 

εγγραφή των πιστώσεων επιβάλλεται, είναι μία έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 

 

                                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

ΕΣΟΔΑ     200.524.913,39 

ΕΞΟΔΑ     200.453.666,89                

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ             71.246,50 
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1. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 63.310€, κατά 36.690€ 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ ΑΠ. 

ΩΖ1Θ465ΧΙ8-4ΩΓ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0011  

2. Κ.Α 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  

79.682,40€, κατά 473,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του              

τμ. Ταμείου. (ΑΔΑ ΑΠ. 61ΞΡ465ΧΙ8-Ι6Ψ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0023  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 63.310€, κατά 

36.690€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου 

(εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.282,40€, κατά 473,04€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για τον «ΚΗΦΗ Δήμο Ρόδου» και τον 

«Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 

συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες από το ΕΣΠΑ για τις οποίες πρέπει να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η 

αποπληρωμή τους. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την ανωτέρω εγγραφή των πιστώσεων 

επιβάλλεται γιατί είναι θέματα που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων που 

εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 10.727.081,34€, κατά  

4.609,66€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 4.609,66€ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 

4.609,66€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 4.609,66€ 

 

-Η παραπάνω εγγραφή είναι έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη που εμπίπτει στις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς σύμφωνα με το αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, πρόκειται: 

Α) Να γίνει επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής για το Δημοτικό γήπεδο Παστίδας, στο οποίο 

ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέων πυλώνων και προβολέων φωτισμού, προκειμένου να καλυφθούν 

οι άμεσες ανάγκες άθλησης των ακαδημιών ποδοσφαίρου κατά τις νυκτερινές ώρες και να καταστεί 

έτσι δυνατή η χρησιμοποίηση του.(Κόστος: 921,54€). 

Β) Να γίνει τοποθέτηση νέας παροχής για το Δημοτικό γήπεδο Γενναδίου, στο οποίο ολοκληρώθηκε 

το έργο του ηλεκτροφωτισμού του, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες άθλησης των 

ακαδημιών ποδοσφαίρου κατά τις νυκτερινές ώρες και να καταστεί έτσι δυνατή η χρησιμοποίηση του. 

(Κόστος: 1.592,96€). 



248  

Γ) Να γίνει η τοποθέτηση νέας παροχής στην οδό Αυστραλίας, επειδή λόγω αύξησης του φορτίου 

στον δημοτικό φωτισμό, παρατηρείται πτώση της τάσεως του ηλεκτρικού δικτύου με αποτέλεσμα να 

παραμένει σκοτεινή ολόκληρη η περιοχή των πρώην Σφαγείων. (Κόστος: 2.095,16€). 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΑΞΗΣ HYPERION 

 

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 3.000€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6442.0009 και τίτλο «Διοργάνωση 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης HYPERION στη 

Ρόδο» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 3.000€ 

 

-Η παραπάνω εγγραφή για την πράξη “HYPERION” είναι χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, είναι 

έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 

4257/2014, καθώς σύμφωνα με το αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού, η μη υλοποίηση της 

Τεχνικής Συνάντησης, παρεμποδίζει την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πράξης. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά 

7.200€ και το τελικό αποθεματικό είναι 71.246,50€ 

 

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

 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 12
o
                                                                   Aπόφ. Αρ. 238  / 2019 (ΑΔΑ: ΩΤΡΟΩ1Ρ-ΩΗ3) 

Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής) και (Οικονομικών προσφορών) 

για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του κλειστού διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη του κλειστού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 2019-2020» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών 2/29836/7-6-2019) 

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

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ.πρωτ. 2/29836/07-06-2019, η οποία έχει 

ως εξής:  

ΕΣΟΔΑ     200.524.913,39 

ΕΞΟΔΑ     200.453.666,89                

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ             71.246,50 
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 Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής ) και (Οικονομικών προσφορών ) 

για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για 

την  προμήθεια Ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής Οχημάτων και των 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου έτους  2018 -2019-2020 

 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση των   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά και (Οικονομικών προσφορών ) για ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  προμήθεια 

Ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής Οχημάτων και των μηχανημάτων 

έργου του Δήμου Ρόδου έτους  2018 -2019-2020 

Συνημμένα : 

1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την προμήθεια Ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και 

επισκευής Οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου έτους  2018 -2019-2020 

  
2

ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση  οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών 

μειοδοτών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την προμήθεια Ανταλλακτικών 

για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής Οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Ρόδου έτους  2018 -2019-2020 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1  

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου, την  Παρασκευή  31  Μαίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του 

Δήμου Ρόδου: 

1)Αφαντενός  Νικόλαος , υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών  , ως πρόεδρος 

2)Κακάκη Υπακοή , υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών , ως τακτικό μέλος.  

3) Κρητικού – Λαμπράκη Άννα,  υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως τακτικό μέλος.  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη 

διενέργεια του κλειστού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020> 

 σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/24311 ή αρ. απόφ. 1994 

 διακήρυξης του Δημάρχου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 109/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

         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. έως  27-05-2019  και ώρα 15:00 οι οποίες ήταν : 

1. EASYNET I.K.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος 137949 

         Η επιτροπή έχοντας υπόψη :  

α)το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης που ορίζει ότι Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης έχουν οι προκεκλημένοι προμηθευτές που είναι οι εξής : 

 COMPUTER PLANET ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε. με έδρα 

Βαβουρακίδων 23, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, ΑΦΜ 099983492, με ΤΗΛ. 28310 57057 
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 ΜΕΝΤΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. με έδρα Καζαμπλάνκα 4, Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα, ΑΦΜ. 998597607 τηλ 

24410 24837 

 Ε. ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. με έδρα 

Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442 Αθήνα, ΑΦΜ. 800735079, ΤΗΛ 210 5144465 

 EASY NET IKE με έδρα Διαγωριδών 17, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, ΑΦΜ 800338154 ΤΗΛ. 22410 

20100 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. με έδρα Σέφελ 

3, Τ.Κ. 38333 Βόλος , ΑΦΜ 998425244, ΤΗΛ. 2410 35770 

Τα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβάλουν ήταν το ΤΕΥΔ και η άδεια χρήσης των 

εφαρμογών από τη εταιρεία EGRITOSGROUP Α.Ε. 

  και το άρθρο2.4.2 της Διακήρυξης ότι «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.» 

β) ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, στις 31/05/2019 παρέλαβε όλους τους κατατεθειμένους έντυπους 

φακέλους των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε στις 27/05/2019 όπου διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω  

συμμετέχοντας υπέβαλε έντυπη προσφορά. 

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

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του μοναδικού  συμμετεχόντα και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτής  για να διαπιστώσει για τον συμμετέχοντα την έγκυρη συμμετοχή 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

  

 Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την 

πληρότητα τους, την ορθότητα και την εγκυρότητά τους και διαπίστωσε ότι η εταιρεία υπέβαλε το 

σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τη διακήρυξη τα οποία είναι σωστά ως προς το 

περιεχόμενό τους και πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον 

έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. 

         Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «εταιρείας EASYNET I.K.E. 

η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής 

καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Να εγκρίνει το παρόν πρακτικό  

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο το διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) η 

εταιρεία EASYNET I.K.E. 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 03-06-2019 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2  

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου, την  Παρασκευή  07  Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του 

Δήμου Ρόδου: 

1)Αφαντενός  Νικόλαος , υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών  , ως πρόεδρος 

2)Κακάκη Υπακοή , υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών , ως τακτικό μέλος.  

3) Κρητικού – Λαμπράκη Άννα,  υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως τακτικό μέλος.  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη 

διενέργεια του κλειστού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020> σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/24311 ή αρ. 

απόφ. 1994 

 διακήρυξης του Δημάρχου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 109/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

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

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

διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το από 03/06/2019 πρακτικό 

σύμφωνα με την οποία  Πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής 

προσφοράς ) η εταιρεία EASYNET I.K.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 137949 

 

            Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή άνοιξε τις κάτωθι Οικονομικές προσφορές : 

1. EASYNET I.K.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 137949 

 

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για την 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020>  διαπίστωσε τα παρακάτώ 

Η προσφορά της  εταιρείας EASYNET I.K.E με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 137949 

ήταν η εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚ

ΟΥ 

ΑΔΕΙΕ

Σ 

ΧΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΔΕΙΑ

Σ 

ΧΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΔΕΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ

ΩΝ 

Οικονομική & Λογιστική 15.000,00 167 20% 3.000,00 501.000,00 100.200,00 

Τροχαίο Υλικό – 

Εφαρμογή 

4.300,00 20 20% 860,00 17.200,00 3.440,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Συντήρηση Ολοκληρωμένου 

Οικονομικού, Διαχειριστικού 

Λογισμικού Συστήματος για ένα 

ημερολογιακό έτος 

Έτος 1 120.000,00 120.000,00 

   
ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
120.000,00 

   ΦΠΑ 24% 28.800,00 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
148.800,00 
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Τροχαίο Υλικό – 

Οικονομική 

15.000,00 20 20% 3.000,00 60.000,00 12.000,00 

Μισθοδοσία 12.000,00 6 35% 4.200,00 25.200,00 8.820,00 

Τ.Α.Π. 3.000,00 21 20% 600,00 12.600,00 2.520,00 

Κλήσεις Κ.Ο.Κ. 3.000,00 21 20% 600,00 12.600,00 2.520,00 

Φόρος 

Παρεπιδημούντων 

3.000,00 21 20% 600,00 12.600,00 2.520,00 

Διαχείριση Ακινήτων 3.000,00 22 20% 600,00 13.200,00 2.640,00 

Άδειες Καταστημάτων 3.000,00 22 20% 600,00 13.200,00 2.640,00 

Λοιπά τέλη (ΧΥΤΑ, 

Τέλη επι των 

Ακαθαρίστων) 

3.000,00 22 20% 600,00 13.200,00 2.640,00 

Πρωτόκολλο 4.000,00 55 20% 800,00 44.000,00 8.800,00 

Διαχείριση Προσωπικού 4.000,00 12 20% 800,00 9.600,00 1.920,00 

Διαχείριση Κοιμητηρίων 3.000,00 5 30% 900,00 4.500,00 1.350,00 

Διαχείριση Δημοτικής 

Περιουσίας 

3.000,00 5 20% 600,00 3.000,00 600,00 

Εφαρμογές Web 

(Αιτήματα πολιτών, 

Διαχείριση εγγράφων, 

metrics, website) 

20.000,00 12 20% 4.000,00 48.000,00 9.600,00 

 Σύνολο 162.210,00 

Έκπτωση 

63% 

102.192,30 

Τελικό 

σύνολο 

60.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Α.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΣΟ 

1 
Παραμετροποίηση, Ορισμός δικαιωμάτων χρηστών και Διασύνδεση 

εφαρμογών. 
350 17.500 

2 Εγκατάσταση εφαρμογών και αναβαθμίσεών 50 2.500 

3 Ενημέρωση παραμετρικών αρχείων εφαρμογής 75 3.750 

4 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σύμφωνα με τις καινούργιες 

αναβαθμίσεις 
100 5.000 

5 
Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών (τηλεφωνική, απομακρυσμένη ή 

επιτόπια) 
250 12.500 

6 

Δημιουργία sql script και λοιπών παρεμβάσεων στη βάση δεδομένων 
για τη διόρθωση λαθών (συμπεριλαμβάνεται η επαναφορά 

διαγραμμένων 
δεδομένων ή διόρθωση λανθασμένων δεδομένων που για λόγους 
ασφαλείας του προγράμματος δεν μπορεί ο χρήστης να παρέμβει) 

75 3.750 

7 
Δημιουργία συμπληρωματικών φορμών για έκτακτες και εξειδικευμένες 

περιπτώσεις μαζικών μεταβολών 
100 5.000 

8 
Αποκατάσταση προβλημάτων στα προγράμματα του server που 

σχετίζονται με τις εφαρμογές 
100 5.000 

9 
Δημιουργία ή μεταβολή αναφορών και 

εκτυπώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου 
100 5.000 

 Τελικό σύνολο 1.200 60.000 

 
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2019-2020>> 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  
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 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020 

την εταιρεία EASY NET IKE με έδρα Διαγωριδών 17, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, ΑΦΜ 800338154 

ΤΗΛ. 22410 20100 με ποσό  120.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 148.800,00 € με 

Φ.Π.Α. 24% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/29896/7-6-2019 του τμήματος Προμηθειών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020>> 

Β) Ορίζει προσωρινό ανάδοχο για  τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2019-2020 την εταιρεία 

EASY NET IKE με έδρα Διαγωριδών 17, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, ΑΦΜ 800338154 ΤΗΛ. 22410 20100 με 

ποσό  120.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13
o
                                                                      Aπόφ. Αρ. 239 / 2019 (ΑΔΑ: 69ΗΣΩ1Ρ-ΙΕΠ) 

Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Νικήτας 

Μορφωπός και Σια Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΜΟΚΑΒ Ο.Ε.» και της με αριθμό 

149/2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Σπυρίδωνα 

Κολιούλη Πρωτοδίκη και της παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό 

απόγραφο αυτής από 10-5-2019 επιταγής προς εκτέλεση και ανάθεση επίδοσης αυτών.  

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/29685/7-6-2019) 

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

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/29685/7-6-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Νικήτας 

Μορφωπός και Σια Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΜΟΚΑΒ Ο.Ε.» και της με αριθμό 149/2019 

διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Σπυρίδωνα Κολιούλη 

Πρωτοδίκη και της παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής από 

10-5-2019 επιταγής προς εκτέλεση και ανάθεση επίδοσης αυτών.  

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Νικήτας Μορφωπός και Σια Ο.Ε.» και με το διακριτικό 

τίτλο «ΜΟΚΑΒ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Κοινότητα Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Κοδρικτώνος αρ. 

32-34, η οποία τελεί υπό εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τους εκκαθαριστές της Νικήτα 

Μορφωπό και Μιχαήλ Καβάδα (ΑΦΜ 082401965 Δ.Ο.Υ. Ρόδου), υπέβαλε στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου την από 4-4-2019 αίτησή της, που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου, με την 

οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με την οποία να διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να 

καταβάλει σαυτόν το ποσό των 28.263,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της 

αναγνώρισης της οφειλής μας, ήτοι από τις 31-12-2015, μέχρι την πλήρη εξόφληση, για τους λόγους 

που αναφέρονται σαυτήν 

Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 149/2019 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Σπυρίδωνα Κολιούλη Πρωτοδίκη, με την οποία διατάσσεται ο 

Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 28.263,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας που προβλέπεται για το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, ήτοι 6%, από την επομένη ημέρα της 
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δήθεν αναγνώρισης της οφειλής, ήτοι από τις 31-12-2015, μέχρι την πλήρη εξόφληση, καταδίκασε 

επίσης το Δήμο Ρόδου στη δικαστική δαπάνη αυτής, την οποία όρισε στο ποσό των 560,00 ευρώ.  

Στη συνέχεια η παραπάνω εταιρεία επέδωσε στο Δήμο Ρόδου στις 10-5-2019 ακριβές αντίγραφο από 

το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 10-

5-2019 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει αυτόν να της καταβάλει : α) για κεφάλαιο 

το ποσό των 28.263,40 ευρώ, β) για νόμιμους τόκους από 1-1-2006 μέχρι 10-5-2019 το ποσό των 

6.868,75 ευρώ, γ) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 560,00 ευρώ, δ) σύνταξη της επιταγής προς 

εκτέλεση το ποσό των 560,00 ευρώ, δ) για την έκδοση του αντιγράφου το ποσό των 2,00 ευρώ, στ) 

για την εντολή προς επίδοση της διαταγής πληρωμής το ποσό των 30,00 ευρώ και ζ) για την επίδοση 

της επιταγής το ποσό των 43,40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 36.327,55 ευρώ. 

Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της από 10-5-2019 επιταγής προς εκτέλεση άσκησα για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 6-6-2019 και με αριθμό κατάθεσης 366/6-6-2019 ανακοπή, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 22-10-2019 

και η οποία έχει ως εξής:  

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

(κατά της με αριθμό 149/2019 διαταγής πληρωμής του ΜΠρΡόδου και της από 10-5-2019 επιταγής 

προς εκτέλεση) 

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

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

Κ Α Τ Α 

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Νικήτας Μορφωπός και Σια Ο.Ε.» και με το διακριτικό 

τίτλο «ΜΟΚΑΒ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Κοινότητα Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Κοδρικτώνος αρ. 

32-34, η οποία τελεί υπό εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τους εκκαθαριστές της Νικήτα 

Μορφωπό και Μιχαήλ Καβάδα (ΑΦΜ 082401965 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 149/2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

Πρωτοδίκη Σπυρίδωνα Κολιούλη και της παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό 

απόγραφο αυτής από 10-5-2019 επιταγής προς εκτέλεση. 

_______________________________________ 

Η καθής υπέβαλε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου την από 4-4-2019 αίτησή της, που στρεφόταν 

εναντίον μας, με την οποία ισχυριζόταν ότι δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον τομέα της 

πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού, ότι στα πλαίσια της δραστηριότητας της αυτής διατηρούσε 

συναλλαγές και συνεργασία με εμάς (σημειωτέον ότι εμείς υφιστάμεθα ως ΝΠΔΔ από τις 1-1-2011), 

στον οποίο δήθεν μας προμήθευε ηλεκτρολογικό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα διάφορα 

έργα και τις υποδομές και εγκαταστάσεις μας, ότι σε εκτέλεση των μεταξύ μας προφορικά 

καταρτισθέντων συμβάσεων πώλησης μας προμήθευσε υλικό και εξέδωσε μία σειρά από τιμολόγια 

πώλησης και δη τα με αριθμούς: α) 10137/14.4.2006 ποσού 91,56 ευρώ, β) 10158/18.4.2006 ποσού 

673,72 ευρώ, γ) 10507/20,6.2006 ποσού 258,77 ευρώ, δ) 10357/6.9.2006 ποσού 2.450,97 ευρώ, ε) 

11356/29.12.2006 (άνευ ποσού), στ) 11355/29.12.2006 ποσού 45,20 ευρώ, ζ) 14718/6.8.2009 ποσού 

2.310,85 ευρώ, η) 14756/25.8.2009 ποσού 545,79 ευρώ, θ) 14761/27.8.2009 ποσού 890,44 ευρώ, 

ι)14777/4.9,2009 ποσού 704,44 ευρώ, ια) 14833/29.9.2009 ποσού 370,30 ευρώ, ιβ) 14832/29.9.2009 

ποσού 1.113,11 ευρώ, ιγ) ΤΙ/14840/30.9.2009 ποσού 1.109,75 ευρώ, ιδ) ΤΙ/14841/30.9Γ2009 ποσού 

658,36 ευρώ, ιε) ΤΙ/14854/8.10.2009 ποσού 908,15 ευρώ, ιστ) 14879/23.10.2009 ποσού 2.100,25 

ευρώ, ιζ) 14888/28.10.009 ποσού 1.751,78 ευρώ, ιη) 14905/3.11.2009 ποσού 1.739,83 ευρώ, 

ιθ)14928/16.11.2009 ποσού 1.821,24 ευρώ, ιι) 14936/19.11.2009 ποσού 2.292,21 ευρώ, ικ) 

14966/2.12.2009 ποσού 821,70 ευρώ, ικα) 14999/16.12.2009 ποσού 2.466,73 ευρώ, 

15018/23.12.2009 ποσού 344,67 ευρώ και 15019/23.12.2009 ποσού 1.593,58 ευρώ. Ότι το συνολικό 

ποσό των πιο πάνω τιμολογίων ανέρχεται σε 28.263,40 ευρώ, ότι εμείς δήθεν παραλάβαμε 

προσηκόντως και ανεπιφύλακτα τα πωληθέντα υλικά και κάναμε χρήση αυτών, αλλά ουδέποτε μέχρι 

και σήμερα εξοφλήσαμε το τίμημά τους, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της καθής, ότι μετά από υποβολή 
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προφορικού αιτήματος της καθής δια των νομίμων εκπροσώπων της, στην υπηρεσία λογιστηρίου μας 

για το ύψος της δήθεν οφειλής μας έναντι της, χορηγήθηκε στην καθής η από 31-12-2015 Λίστα 

Ανεξόφλητων Τιμολογίων, εξηγμένη από το ηλεκτρονικά επίσημα τηρούμενο αρχείο μας, με την 

οποία δήθεν αποδεχόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι η συνολική οφειλή μας έναντι της καθής ανέρχεται 

στο ποσό των 28. 263,40 ευρώ. Με βάση αυτά η καθής ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με 

την οποία να διατασσόμαστε να καταβάλουμε σαυτήν το ποσό των 28.263,40 ευρώ, με το νόμιμο 

τόκο υπερημερίας από την επομένη της αναγνώρισης της οφειλής μας, ήτοι από τις 31-12-2015, μέχρι 

την πλήρη εξόφληση. 

Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 149/2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Πρωτοδίκη Σπυρίδωνα Κολιούλη, με την οποία διατασσόμαστε 

να καταβάλουμε στην καθής το ποσό των 28.263,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας που 

προβλέπεται για το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, ήτοι 6%, από την επομένη ημέρα της δήθεν αναγνώρισης 

της οφειλής, ήτοι από τις 31-12-2015, μέχρι την πλήρη εξόφληση, καταδίκασε επίσης εμάς στη 

δικαστική δαπάνη της καθής, την οποία όρισε στο ποσό των 240,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια η καθής επέδωσε σε εμάς στις 10-5-2019 ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό 

απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 10-5-2019 επιταγή προς 

εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτήν: α) για κεφάλαιο το ποσό των 

28.263,40 ευρώ, β) για νόμιμους τόκους από 1-1-2006 μέχρι 10-5-2019 το ποσό των 6.868,75 ευρώ, 

γ) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 560,00 ευρώ, δ) σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση το ποσό 

των 560,00 ευρώ, δ) για την έκδοση του αντιγράφου το ποσό των 2,00 ευρώ, στ) για την εντολή προς 

επίδοση της διαταγής πληρωμής το ποσό των 30,00 ευρώ και ζ) για την επίδοση της επιταγής το ποσό 

των 43,40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 36.327,55 ευρώ. 

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής και την από 10-5-2019 επιταγή προς εκτέλεση ανακόπτουμε για 

τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους θα προσθέσουμε αργότερα. 

1. Γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2286/1995, τη με αριθμό 2/59649/026/2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1427/2001), το άρθρο 80 του ν. 2362/1995, που ισχύουν και για 

τους δήμους, και τα άρθρα 158, 159 και 180 Α.Κ., οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ δήμων και τρίτου 

που δημιουργεί υποχρέωση, όπως από σύμβαση προμήθειας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον 

είχε αντικείμενο πάνω από 2.500 ευρώ πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως, ήτοι το έγγραφο ήταν 

συστατικό, διαφορετικά είναι απολύτως άκυρη, και λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το 

Δικαστήριο, από δε την άκυρη σύμβαση δεν γεννάται οποιαδήποτε αξίωση και επομένως δεν μπορεί 

να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση άκυρη σύμβαση προμήθειας, έργου ή παροχής υπηρεσιών. Το 

παραπάνω ποσό των 2.500 ευρώ θεωρείται ότι ισχύει για όλες τις συμβάσεις του δήμου που έγιναν 

μέσα στο έτος μεταξύ αυτού και του ίδιου αντισυμβαλλόμενου, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση 

θα μπορούσε να διασπαστεί η μια σύμβαση σε μερικότερες και να καταστρατηγηθούν οι παραπάνω 

διατάξεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφάνεια των προμηθειών, πράγμα που είναι το ζητούμενο 

κατά τις παραπάνω διατάξεις.        

 Στην προκειμένη περίπτωση η καθής στην παραπάνω από 4-4-2019 αίτησή της, με την οποία 

ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής, αναφέρει ότι δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον 

τομέα της πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού, ότι στα πλαίσια της δραστηριότητας της αυτής 

διατηρούσε συναλλαγές και συνεργασία με εμάς (σημειωτέον ότι εμείς υφιστάμεθα ως ΝΠΔΔ από τις 

1-1-2011), στον οποίο δήθεν μας προμήθευε ηλεκτρολογικό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

στα διάφορα έργα και τις υποδομές και εγκαταστάσεις μας, ότι σε εκτέλεση των μεταξύ μας 

προφορικά καταρτισθέντων συμβάσεων πώλησης μας προμήθευσε υλικό και εξέδωσε μία σειρά από 

τιμολόγια πώλησης και δη τα με αριθμούς: α) 10137/14.4.2006 ποσού 91,56 ευρώ, β) 

10158/18.4.2006 ποσού 673,72 ευρώ, γ) 10507/20,6.2006 ποσού 258,77 ευρώ, δ) 10357/6.9.2006 

ποσού 2.450,97 ευρώ, ε) 11356/29.12.2006 (άνευ ποσού), στ) 11355/29.12.2006 ποσού 45,20 ευρώ, ζ) 

14718/6.8.2009 ποσού 2.310,85 ευρώ, η) 14756/25.8.2009 ποσού 545,79 ευρώ, θ) 14761/27.8.2009 

ποσού 890,44 ευρώ, ι)14777/4.9,2009 ποσού 704,44 ευρώ, ια) 14833/29.9.2009 ποσού 370,30 ευρώ, 

ιβ) 14832/29.9.2009 ποσού 1.113,11 ευρώ, ιγ) ΤΙ/14840/30.9.2009 ποσού 1.109,75 ευρώ, ιδ) 

ΤΙ/14841/30.9Γ2009 ποσού 658,36 ευρώ, ιε) ΤΙ/14854/8.10.2009 ποσού 908,15 ευρώ, ιστ) 

14879/23.10.2009 ποσού 2.100,25 ευρώ, ιζ) 14888/28.10.009 ποσού 1.751,78 ευρώ, ιη) 

14905/3.11.2009 ποσού 1.739,83 ευρώ, ιθ)14928/16.11.2009 ποσού 1.821,24 ευρώ, ιι) 

14936/19.11.2009 ποσού 2.292,21 ευρώ, ικ) 14966/2.12.2009 ποσού 821,70 ευρώ, ικα) 

14999/16.12.2009 ποσού 2.466,73 ευρώ, 15018/23.12.2009 ποσού 344,67 ευρώ και 15019/23.12.2009 
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ποσού 1.593,58 ευρώ. Ότι το συνολικό ποσό των πιο πάνω τιμολογίων ανέρχεται σε 28.263,40 ευρώ, 

ότι εμείς δήθεν παραλάβαμε προσηκόντως και ανεπιφύλακτα τα πωληθέντα υλικά και κάναμε χρήση 

αυτών, αλλά ουδέποτε μέχρι και σήμερα εξοφλήσαμε το τίμημά τους, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της 

καθής, ότι μετά από υποβολή προφορικού αιτήματος της καθής δια των νομίμων εκπροσώπων της, 

στην υπηρεσία λογιστηρίου μας για το ύψος της δήθεν οφειλής μας έναντι της, χορηγήθηκε στην 

καθής η από 31-12-2015 Λίστα Ανεξόφλητων Τιμολογίων, εξηγμένη από το ηλεκτρονικά επίσημα 

τηρούμενο αρχείο μας, με την οποία δήθεν αποδεχόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι η συνολική οφειλή 

μας έναντι της καθής ανέρχεται στο ποσό των 28. 263,40 ευρώ. Με βάση τα τιμολόγια αυτά η καθής 

ζητούσε την έκδοση της διαταγής πληρωμής, παρά το ότι δεν ανέφερε στο όνομα πιού από τους δέκα 

(10) Καποδιστριακούς Δήμους του νησιού της Ρόδου, από τους οποίους προήλθαμε, εξέδωσε τα 

τιμολόγια αυτά, ούτε φυσικά αναφέρει και ποια ήταν τα συγκεκριμένα ηλεκτρολογικά είδη που 

προμήθευσε.    

 Σύμφωνα όμως με την ομολογία της καθής η σύμβαση της προμήθειας των υλικών και 

εμπορευμάτων που αναγράφονται στα αναφερόμενα στην αρχή τιμολόγια έγινε προφορικά, χωρίς 

επιπλέον να αναφέρεται με ποιόν αρμόδιο εκ μέρους πρώην Δήμου κατάρτισε αυτή και γιαυτό 

σύμφωνα με τα παραπάνω η σύμβαση αυτή ήταν άκυρη, αφού το αντικείμενο της υπερέβαινε το ποσό 

των 2.500 ευρώ και έτσι το έγγραφο ήταν συστατικό της σύμβασης και επομένως η καθής δεν έχει 

αξίωση από έγκυρη σύμβαση και γιαυτό δεν μπορούσε να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση μόνο 

τα παραπάνω τιμολόγια, ούτε φυσικά και με βάση την παραπάνω λίστα ανεξόφλητων τιμολογίων, 

καθόσον ουδείς πλην του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να αναγνωρίσει οφειλή του Δήμου έναντι 

του τρίτου. Εξάλλου η καθής δεν ζητά την καταβολή του ποσού των 28.263,40 ευρώ και με βάση τις 

διατάξεις από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αφού δεν αναφέρει τις προϋποθέσεις αυτού, αλλά και αν 

το ζητούσε δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα τιμολόγια ο δήθεν αδικαιολόγητος πλουτισμός πρώην 

Δήμου, ήτοι ποσού 28.263,40ευρώ, καθόσον αν καταρτιζόταν έγκυρη σύμβαση προμήθειας αυτή θα 

γινόταν με διαγωνισμό ή με υποβολή προσφορών, οπότε η αμοιβή του αναδόχου προφανώς και θα 

ήταν μικρότερη. Μη νόμιμα επομένως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και γιαυτό 

πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό. 

2.  Γιατί κατά το άρθρο 623 του ΚΠολΔ, μπορεί, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 

636 του Κώδικα αυτού, να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή 

απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με 

δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση, που μπορεί να αποδεικνύεται και από συνδυασμό 

περισσότερων τέτοιων εγγράφων, πρέπει κατά το άρθρο 624 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα να μην 

εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και να είναι ορισμένο το οφειλόμενο ποσό 

χρημάτων ή χρεογράφων, κατά δε το άρθρο 626 παρ. 2 και 3 του ίδιου επίσης Κώδικα, η αίτηση για 

την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη γραμματεία του 

δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό χρημάτων 

ή χρεογράφων, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, να 

επισυνάπτονται δε σ` αυτή και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 432 Κ.Πολ.Δ. «Τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη όταν έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, έχουν τα στοιχεία τα απαραίτητα για το κύρος τους, δεν 

είναι τεμαχισμένα, τρυπημένα ή διαγραμμένα, δεν έχουν ξυσίματα ή εξαλείψεις ή δεν είναι με άλλον 

τρόπο αλλαγμένα σε ουσιώδη μέρη τους, και μπορούν να διαβαστούν», κατά το άρθρο 443 του ίδιου 

Κώδικα «Για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή 

του εκδότη….», τέλος δε κατά το άρθρο 447 του ίδιου Κώδικα «Το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί 

απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο αν το προσκόμισε ο αντίδικος ή αν πρόκειται για τα βιβλία που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 444»  

 Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση 

έγγραφο που έχει συνταχθεί νόμιμα και δεν έχει νοθευτεί ως προς το περιεχόμενό του και αν είναι 

ιδιωτικό πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη του, ως εκδότης δε θεωρείται εκείνος, ο οποίος 

αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Έτσι διαταγή πληρωμής μπορεί έτσι να εκδοθεί και με 

βάση τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων, εφόσον όμως σαυτά, που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, έχει 

τεθεί η υπογραφή και του αγοραστή κατά τρόπο που να υποδηλώνει αποδοχή της σχετικής οφειλής 

του, αφού τότε, αναλαμβάνοντας και ο ίδιος υποχρεώσεις από τα τιμολόγια, θεωρείται ως προς τις 

υποχρεώσεις του εκδότης των τιμολογίων και αυτά έχουν κατά το άρθρ. 443 ΚΠολΔ αποδεικτική 

δύναμη σε βάρος του. Αν στα τιμολόγια δεν υπάρχει υπογραφή του αγοραστή η διαταγή πληρωμής 
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μπορεί να εκδοθεί και με το συνδυασμό περισσοτέρων εγγράφων, ήτοι και με τα δελτία αποστολής, 

εφόσον με αυτά αποδεικνύεται η χρηματική απαίτηση. Μάλιστα αν στα τιμολόγια ή στα δελτία 

αποστολής έχει υπογράψει τη δήλωση παραλαβής των εμπορευμάτων τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό 

του αγοραστή, πρέπει για την έκδοση διαταγής πληρωμής να αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό 

έγγραφο και η προς τον τρίτο σχετική εντολή ή πληρεξουσιότητα, διαφορετικά η διαταγή πληρωμής 

είναι άκυρη. 

 Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι για να 

υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε από το όργανο 

που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας του, κατά τους όρους της συστατικής 

πράξης ή του καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το 

όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ` ονόματι νομικού 

προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εξουσία. Εξάλλου κατά το άρθρο 58 παρ. 1 περ. α΄ 

δ΄ και στ΄ του ν. 3852/2010, ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια 

αρχή, είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι 

σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του 

πειθαρχικού ελέγχου και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. 

 Στην προκειμένη περίπτωση η καθής για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής 

προσκόμισε στο Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ρόδου την από 

31-12-2015 λίστα ανεξόφλητων τιμολογίων του Λογιστηρίου μας, η οποία δεν φέρει καμιά υπογραφή 

του ούτε εκ μέρους της καθής ούτε εκ μέρους του Δημάρχου μας, ο οποίος είναι ο μοναδικός 

εκπρόσωπος μας, με την υπογραφή του οποίου δεσμευόμαστε έναντι τρίτων, εφόσον φυσικά είχαν 

τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και είχε ληφθεί η σχετική απόφαση για την προμήθεια από το 

Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Δημαρχιακή Επιτροπή, ο οποίος όμως δεν έχει αρμοδιότητα να αναγνωρίζει 

οφειλές του Δήμου έναντι τρίτων χωρίς να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη 

νόμιμα επομένως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής με βάση τα παραπάνω τιμολόγια και 

τη λίστα ανεξόφλητων τιμολογίων, γιαυτό και είναι άκυρη και πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο 

αυτό.      

3.  Γιατί, επικουρικά, κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου 

Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους», «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου 

παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος 

χρόνος παραγραφής αυτής» και κατά τη διάταξη του άρθρου 91 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, 

«επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η παραγραφή οποιασδήποτε 

απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από του τέλους του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο 

γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής». Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους 

ΟΤΑ δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Από τις 

διατάξεις αυτές, που λαμβάνονται εξάλλου υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σαφώς 

προκύπτει ότι κάθε απαίτηση κατά των Δήμων παραγράφεται μετά από πέντε έτη από τότε που 

κατέστη απαιτητή, εκτός αν από άλλη διάταξη ορίζεται βραχύτερη παραγραφή, όπως για τις 

απαιτήσεις των υπαλλήλων, αρχίζει δε η παραγραφή από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο 

γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

 Στην προκειμένη περίπτωση η καθής ζήτησε με αίτησή της την έκδοση της διαταγής πληρωμής 

με βάση τα παραπάνω τιμολόγια πώλησης που ορισμένα έχουν εκδοθεί το 2006 και ορισμένα το 2009. 

Τα τιμολόγια αυτά ήταν πληρωτέα με την έκδοσή τους, οπότε ήταν και δικαστικά επιδιώξιμη η 

απαίτηση της καθής από κάθε τιμολόγιο. Έτσι η απαίτηση της καθής για την προμήθεια των υλικών 

στον πρώην Δήμο, είχε ήδη παραγραφεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω διαταγής 

πληρωμής και της επίδοσης αυτής μετά της παρά πόδας αυτής από 10-5-2019 επιταγής για εκτέλεση, 

αφού είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους μέσα 

στο οποίο εκδόθηκαν, ήτοι για όσα εκδόθηκαν το 2006 από τις 31-12-2006 και για όσα εκδόθηκαν το 

2009 από τις 31-12-2009,   μέχρι την επίδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας 

αυτής επιταγής προς εκτέλεση στις 10-5-2019. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις της καθής από τα 

τιμολόγια πώλησης του 2006 παραγράφτηκαν στις 31-12-2011, ενώ οι απαιτήσεις της καθής από τα 

τιμολόγια του 2009 στις 31-12-2014. Παράνομα επομένως εκδόθηκε η παραπάνω διαταγή πληρωμής 

και γιαυτό πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό. 

4. Γιατί, επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί 

δικών του Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, 
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σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του 

Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. 

Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει 

ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και 

όχι από την επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος 

δε υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως. Εξάλλου η Οδηγία της Ε.Ε. 

2011/7 και το ΠΔ 166/2003 εφαρμόζονται μόνο αν οι εμπορικές συμβάσεις είναι νόμιμες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση με την παραπάνω διαταγή πληρωμής υποχρεωθήκαμε να 

καταβάλουμε στην καθής το ποσό των 28.263,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 6% από την 

επομένη της 31-12-2015, οπότε δήθεν αναγνωρίσαμε την οφειλή μας έναντι της καθής, και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση, παρά το ότι δεν είχε προηγηθεί επίδοση σχετικής αγωγής. Σύμφωνα όμως με τα 

παραπάνω εμείς υποχρεούμαστε στην καταβολή τόκων υπερημερίας με επιτόκιο μόνο 6% κάθε χρόνο 

μόνο από την επίδοση της αγωγής, γιαυτό έπρεπε να υποχρεώσει εμάς να καταβάλουμε στην καθής το 

παραπάνω ποσό άτοκα. Επομένως η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής είναι άκυρη ως προς αυτό και 

πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό. 

5.  Γιατί, επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ ότι η αναγκαστική εκτέλεση άρχεται από 

της επιδόσεως προς τον καθού αντιγράφου του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα δε 

την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου κτλ 

επιτρέπεται μετά παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εκπρόσωπο του 

ΝΠΔΔ, η διάταξη δε αυτή εφαρμόζεται και για τους Δήμους κατ' εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. 1 

εδάφιο β του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά και 

δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Αν επομένως πριν την παρέλευση εξήντα ημερών 

από την επίδοση του τίτλου εκτέλεσης, π.χ. διαταγής πληρωμής, στο Δήμο επιδοθεί σαυτόν επιταγή 

για εκτέλεση ή γίνει οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης, η επιταγή αυτή και οι άλλες πράξεις 

εκτέλεσης που ακολουθούν είναι άκυρες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση η καθής δεν επέδωσε σε εμάς στις 10-5-2019 μόνο την 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και να αναμένει την πάροδο των εξήντα ημερών από την επίδοση 

για να επιδώσει στη συνέχεια την επίσης προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση, αλλά συγχρόνως 

επέδωσε σε εμάς στις 10-5-2019 τη διαταγή πληρωμής και την από 10-5-2019 επιταγή για εκτέλεση, 

που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της 

διαταγής πληρωμής, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτήν: α) για κεφάλαιο το ποσό 

των 28.263,40 ευρώ, β) για νόμιμους τόκους από 1-1-2006 μέχρι 10-5-2019 το ποσό των 6.868,75 

ευρώ, γ) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 560,00 ευρώ, δ) σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση το 

ποσό των 560,00 ευρώ, δ) για την έκδοση του αντιγράφου το ποσό των 2,00 ευρώ, στ) για την εντολή 

προς επίδοση της διαταγής πληρωμής το ποσό των 30,00 ευρώ και ζ) για την επίδοση της επιταγής το 

ποσό των 43,40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 36.327,55 ευρώ. 

 Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω δεν έπρεπε η καθής να επιδόσει σε εμάς επιταγή προς 

εκτέλεση πριν την πάροδο 60 ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, 

γιαυτό η επιταγή προς εκτέλεση είναι άκυρη και πρέπει να ακυρωθεί αυτή και για το λόγο αυτό.   

Επειδή κατά το άρθρ. 628 παρ. 1 περ. α΄  του Κ.Πολ.Δ. ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή 

πληρωμής και να απορρίψει τη σχετική αίτηση στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις, εάν δε παρά την έλλειψη εκδώσει διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από 

ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρ. 632 ή 633 του Κ.Πολ.Δ. λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, 

δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη της απαίτησης.  

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε την 

ανακοπή μας αυτή, καθόσον για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών η 

προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είναι 30 ημέρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών του Δημοσίου.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνουν δεκτοί και αυτοί οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπή μας. 
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Να ακυρωθεί η με αριθμό 149/2019 διαταγή πληρωμή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, Πρωτοδίκη Σπυρίδωνα Κολιούλη και η παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο 

εκτελεστό απόγραφο αυτής από 10-5-2019 επιταγή προς εκτέλεση και  

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

δικηγόρου.  

   Ρόδος 6 Ιουνίου 2019 

   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος     

Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, για την έγκριση της άσκησης από το Δήμο Ρόδου της παραπάνω ανακοπής, 

να δοθεί επίσης σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους 

ανακοπής κατά της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστώ δε στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση της ανακοπής και των πρόσθετων λόγων ανακοπής στην 

παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής που τυχόν θα 

ασκηθούν και αν ακυρωθεί έτσι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση.  

Να ληφθεί επίσης απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει, για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και 

της επιταγής προς εκτέλεση και μάλιστα με την έκδοση προσωρινής διαταγής, με σκοπό να ανασταλεί 

η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, να δοθεί επίσης σε εμένα η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση για την έκδοση προσωρινής 

διαταγής ως επίσης και κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης σε οποιαδήποτε 

δικάσιμο προσδιοριστεί η συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω σημείωμα και γενικά να 

προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση. 

Τέλος πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας να ανατεθεί η επίδοση της ανακοπής και της 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο.       

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Για πείτε μας κ. Σαλαμαστράκη 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ): 

Αυτό αφορά ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής η οποία έχει εκδοθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου και υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλει το ποσό τον 28.263,400 για ηλεκτρολογικό υλικό το 

οποίο η εταιρεία «ΜΟΚΑΒ Ο.Ε.» πώλησε στον πρώην δήμο χωρίς να λέει ποιος είναι ο πρώην δήμος, 

από το 2006 μέχρι και το 2009 διάφορα τιμολόγια τα οποία αναφέρονται στην διαταγή πληρωμής. 

Ούτε αναφέρει για ποιον δήμο είναι, απλώς ζητήσανε στο τέλος του 2015 μια καρτέλα από το 

μηχανογραφικό για το ποια τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από την μετάπτωση. Δώσανε 

μία κατάσταση και με βάση αυτήν την κατάσταση εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής ούτε τιμολόγια 

προσκομιστήκαν ούτε τίποτα, αλλά αυτά έχουν παραγραφεί και ο νόμος λέει όταν έχουν παραγραφεί 

δεν μπορούνε να πληρωθούν, είναι παράνομη η πληρωμή γιαυτό και έχει ασκηθεί η ανακοπή. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: 

Κ. Πρόεδρε να πάρω τον λόγο. Εδώ θα κάνω μία γενική τοποθέτηση η οποία τοποθέτηση μου αφορά 

όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Εξ αρχής χορηγήθηκαν κάποια υλικά από κάποιον συγκεκριμένο 

προμηθευτή, χορηγήθηκαν αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας, ήτανε στις καρτέλες ήταν στα 

παραστατικά ήταν σε όλα. Εδώ μιλάμε πλέον για τυπικά θέματα που αφορούν την παραγραφή 

αξιώσεων. Τι θα πει παραγραφεί; υπάρχει και υπήρχε μία σύγχυση γενικότερα όταν οι πρώην Δήμοι 

ενοποιήθηκαν και έγιναν ένας Δήμος. Υπήρχε αυτή η γενικότερη σύγχυση υπήρχε και από τους 

δημότες αλλά και από τους ίδιους τους πολιτικούς προϊστάμενους. Κάποια στιγμή λοιπόν οι  

άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν καν που θα απευθυνθούν ούτε τι θα κάνουν ούτε πως θα διεκδικήσουν τα 

χρήματα τους. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα να ερχόμαστε να λέμε δεν πληρώνουμε ενώ 

υπάρχουν, γιατί το δικαστήριο για να βγάζει εντολή σημαίνει ότι αξιολογεί ότι αυτές οι προμήθειες 
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έγιναν πραγματικά γιαυτό και βγάζει την εντολή. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εμείς ως πολιτικοί 

προϊστάμενοι και  λέμε όχι δεν τα πληρώνουμε γιατί απλά ήταν παλιά και δεν ξέρουμε και δεν 

δείχνουμε, εγώ θεωρώ ότι δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις που ορίζει η  νομοθεσία για την ύπαρξη 

μας εδώ, και η ύπαρξη μας εδώ είναι στο ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα του κόσμου από 

κοντά, να βλέπουμε έχουμε μία ιστορία σε αυτόν τον χώρο, έχουμε δει και έχουμε ζήσει πράγματα και 

μπορούμε να είμαστε λίγο πάνω από την νομοθεσία και να βγάζουμε λίγο διαφορετικές αποφάσεις 

από αυτά που πολύ στενά ορίζει η νομοθεσία. Εγώ λοιπόν δεν θα συμφωνήσω με την άσκηση 

ανακοπής, θα συμφωνήσω όμως στο να έρθει σε μία συνεννόηση με τον άνθρωπο να δούμε τελικά αν 

μπορεί να μας κόψει κάποια χρήματα και να του δώσουμε το ποσό το οποίο πρέπει να του δώσουμε. 

Αλλά γιατί να μην τον πληρώσουμε βρε παιδιά, τα έχουμε πάρει τα έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα 

πράγματα. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Αυτό είναι το λάθος που κάνουν, γιατί ενώ έπρεπε να μην κάνουν διαταγή πληρωμής αλλά θα έπρεπε 

να κάνουν αγωγή περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: 

Τέλος πάντων ούτε και αυτό το ξέρουνε είναι μέσα στην γενικότερη κατάσταση της σύγχυσης που 

υφίστατο και υφίσταται αυτό λέω δεν λέω κάτι άλλο γιαυτό εγώ δεν θα συμφωνήσω στην ανακοπή, 

επειδή το θέμα έρχεται σαν ανακοπή. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Ακόμη και αυτό που λέει η κ. Καραγιάννη πρέπει να υπάρξει πρώτα η ανακοπή για να έρθει μετά 

αυτός και να ζητήσει να γίνει συμβιβασμός και να πάει η επιτροπή να συμβιβαστεί. Αλλιώς δεν 

μπορεί να επέλθει κανένας συμβιβασμός. 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 

Να συμπληρώσω ότι η συζήτηση της ανακοπής είναι στις 22/10/2019, αυτό είναι το πρώτο στάδιο που 

είναι τυπικό, από εκεί και πέρα η ανακοπή έχει επιδοθεί. Αν θέλει να κάνει μία αίτηση. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, σε κάθε περίπτωση είτε έτσι είτε αλλιώς δεν υπάρχει 

περίπτωση χωρίς να έχουμε ασκήσει ανακοπή και να επακολουθήσει μετά συμβιβασμός με αφαίρεση 

τόκων κτλ. να πληρωθεί από ταμία αυτό το ένταλμα γιατί πρέπει να γνωρίζεται ότι όλοι οι 

συμβιβασμοί, ή μάλλον η μη ασκήσεις ανακοπών κτλ πάνε στον επίτροπο επικράτειας και λέει γιατί 

τον πληρώσατε αφού είναι παραγεγραμμένο; Γιατί δεν κάνατε συμβιβασμό; πως προκύπτει η ωφέλεια 

του δήμου;  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: 

Εγώ έκανα μία γενικότερη τοποθέτηση να βρεθεί λύση προς αυτήν την κατεύθυνση. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνουμε την άσκηση ανακοπής 

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

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29685/7-6-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της από 6-6-2019 και με αριθμό κατάθεσης 366/6-6-2019 

ανακοπή, κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Νικήτας Μορφωπός και Σια Ο.Ε.» και με 

το διακριτικό τίτλο «ΜΟΚΑΒ Ο.Ε.» και της με αριθμό 149/2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Σπυρίδωνα Κολιούλη Πρωτοδίκη και της παρά πόδας 

ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής από 10-5-2019 επιταγής προς 

εκτέλεση, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο με πάγια έμμισθη 

εντολή του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αμέσως παραπάνω προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της 

επιταγής προς εκτέλεση και μάλιστα με την έκδοση προσωρινής διαταγής, με σκοπό να ανασταλεί η 
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εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά 

τη συζήτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής, ως επίσης και κατά τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής εκτέλεσης σε οποιαδήποτε δικάσιμο προσδιοριστεί η συζήτησή της, ως και της παραπάνω 

ανακοπής κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή 

για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις και 

σημείωμα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση 

αναστολής και η ανακοπή κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση. 

Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο την επίδοση της 

παραπάνω ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που θα ασκηθεί.    

 

 

 

ΘΕΜΑ 14
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 240 / 2019 (ΑΔΑ: 6Τ7ΙΩ1Ρ-ΠΣΨ) 

Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Φλάγκου Διαμαντή του Παναγιώτη και της με αριθμό 

90/2019 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και της 

παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής από 2-5-2019 

επιταγή προς εκτέλεση, ως επίσης και άσκηση αίτησης αναστολής της διαταγής πληρωμής και 

ανάθεση επίδοσης αυτών. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/29711/7-6-2019) 

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

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/29711/7-6-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Φλάγκου Διαμαντή του Παναγιώτη και της με αριθμό 

90/2019 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και της παρά 

πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής από 2-5-2019 επιταγή προς 

εκτέλεση, ως επίσης και άσκηση αίτησης αναστολής της διαταγής πληρωμής και ανάθεση επίδοσης 

αυτών.  

1. Ο Φλάγκος Διαμαντής του Παναγιώτη υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Ρόδου την από 8-04-2019 

αίτησή του, που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής με την οποία να διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτόν το ποσό των 8.250,00 

ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί αυτό, ήτοι 

από 20-9-2004, μέχρι την πλήρη εξόφληση για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν. 

2. Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 90/2019 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στο 

Φλάγκο Διαμαντή το ποσό των 8.250,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά την 

οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτό, ήτοι από 20-9-2004 μέχρι και την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής, 22-4-2019, καταδίκασε επίσης το Δήμο Ρόδου στη δικαστική δαπάνη 

αυτού, την οποία όρισε στο ποσό των 240,00 ευρώ. 

3. Στη συνέχεια ο Φλάγκος Διαμαντής επέδωσε στο Δήμο Ρόδου στις 9-5-2019 ακριβές 

αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας 

αυτής από 2-5-2019 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία επιτάσσει αυτόν να του καταβάλει: α) για 

επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 8.250,00 ευρώ, β) για νόμιμους τόκους από 20-9-2004 μέχρι 2-5-

2019 το ποσό των 10.708,37 ευρώ, γ) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 204,00 ευρώ και δ) για 

έκδοση του αντιγράφου, σύνταξη και επίδοση  της επιταγής προς εκτέλεση το ποσό των 150,00 ευρώ, 

ήτοι συνολικά το ποσό των 19.312,37 ευρώ. 

4. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της από 2-5-2019 επιταγής προς εκτέλεση άσκησα 

για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 6-6-2019 και με αριθμό κατάθεσης 129/6-6-2019 ανακοπή, 

που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 19-5-2020 και η οποία 

έχει ως εξής:  

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 
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Α Ν Α Κ Ο Π Η 

(κατά της με αριθμό 90/2019 διαταγής πληρωμής του ΕιρΡόδου και της από 125-2019 επιταγής προς 

εκτέλεση) 

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

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

Κ Α Τ Α 

Διαμαντή Φλάγκου του Παναγιώτη, κατοίκου Κοινότητας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Εργάνης 

Αθηνάς αρ. 30 (ΑΦΜ 020926752). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 90/2019 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας 

Σκούφου και της παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής 

από 2-5-2019 επιταγή προς εκτέλεση.  

________________________________________ 

Ο καθού υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Ρόδου την από 8-04-2019 αίτησή του, που στρεφόταν εναντίον 

μας, με την οποία ισχυριζόταν ότι δυνάμει του με αριθμό 6/2004 πρακτικού συμβιβασμού, με βάση το 

οποίο λήφθηκε η με αριθμό 172/26-11-2004 απόφαση του πρώην Δήμου Λινδίων, εγκρίθηκε η 

χορήγηση αποζημίωσης στον καθού προκειμένου να τεθεί σε κοινή χρήση τμήμα του ακινήτου του 

έκτασης 150 τ.μ., με τα κτηματολογικά στοιχεία τόμος γαιών Λάρδου 9, φύλλο 2, μερίδα 1622 και 

φάκελος 938 του Κτηματολογίου Ρόδου, με την καταβολή στον καθού εκ μέρους του πρώην Δήμου 

Λινδίων ποσού 8.250,00 ευρώ, το οποίο όμως δεν έχει καταβληθεί σαυτόν μέχρι σήμερα. Με βάση 

αυτά ο καθού ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με την οποία να διατασσόμαστε να 

καταβάλουμε σαυτόν το ποσό των 8.250,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά 

την οποία έπρεπε να καταβληθεί αυτό, ήτοι από 20-9-2004, μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 90/2019 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου, με την οποία διατασσόμαστε να καταβάλουμε στον καθού το ποσό 

των 8.250,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί 

μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτό, ήτοι από 20-9-2004 μέχρι και την έκδοση της διαταγής πληρωμής, 

22-4-2019, καταδίκασε επίσης εμάς στη δικαστική δαπάνη του καθού, την οποία όρισε στο ποσό των 

240,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια ο καθού επέδωσε σε εμάς στις 9-5-2019 ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό 

απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 2-5-2019 επιταγή προς 

εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό 

των 8.250,00 ευρώ, β) για νόμιμους τόκους από 20-9-2004 μέχρι 2-5-2019 το ποσό των 10.708,37 

ευρώ, γ) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 204,00 ευρώ και δ) για έκδοση του αντιγράφου, σύνταξη 

και επίδοση  της επιταγής προς εκτέλεση το ποσό των 150,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 

19.312,37 ευρώ. 

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής και την από 2-5-2019 επιταγή προς εκτέλεση ανακόπτουμε για 

τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους θα προσθέσουμε αργότερα. 

1. Γιατί, κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και 

ελέγχου δαπανών του Κράτους», «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά 

πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής 

αυτής» και κατά τη διάταξη του άρθρου 91 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, «επιφυλασσομένης κάθε άλλης 

ειδικής διατάξεως του παρόντος η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει 

από του τέλους του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική 

επιδίωξη αυτής». Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους ΟΤΑ δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 

3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Από τις διατάξεις αυτές, που λαμβάνονται εξάλλου 

υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σαφώς προκύπτει ότι κάθε απαίτηση κατά των Δήμων 

παραγράφεται μετά από πέντε έτη από τότε που κατέστη απαιτητή, εκτός αν από άλλη διάταξη 

ορίζεται βραχύτερη παραγραφή, όπως για τις απαιτήσεις των υπαλλήλων, αρχίζει δε η παραγραφή από 

το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 
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 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού με την παραπάνω αίτησή του για έκδοση της 

προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής ισχυριζόταν ότι δυνάμει του με αριθμό 6/2004 πρακτικού 

συμβιβασμού λήφθηκε η με αριθμό 172/26-11-2004 απόφαση του πρώην Δήμου Λινδίων, προφανώς 

του Δημοτικού Συμβουλίου του, εγκρίθηκε η χορήγηση αποζημίωσης στον καθού προκειμένου να 

τεθεί σε κοινή χρήση τμήμα του ακινήτου του έκτασης 150 τ.μ., με τα κτηματολογικά στοιχεία τόμος 

γαιών Λάρδου 9, φύλλο 2, μερίδα 1622 και φάκελος 938 του Κτηματολογίου Ρόδου, με την καταβολή 

στον καθού εκ μέρους του πρώην Δήμου Λινδίων ποσού 8.250,00 ευρώ, το οποίο όμως δεν έχει 

καταβληθεί σαυτόν μέχρι σήμερα. Η απαίτηση όμως αυτή, ανεξάρτητα από το ότι δεν είναι νόμιμη, 

γεννήθηκε και ήταν απαιτητή από 28-11-2004, ήμερα λήψης της με αριθμό 172/26-11-2004 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Λινδίων, άρα είχε ήδη παραγραφεί κατά την 

ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επίδοσης αυτής μετά της παρά πόδας 

αυτής από 2-5-2019 επιταγής για εκτέλεση, αφού είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έγινε απαιτητή, ήτοι από τις 31-12-2004. 

Παράνομα επομένως εκδόθηκε η παραπάνω διαταγή πληρωμής και γιαυτό πρέπει να ακυρωθεί για το 

λόγο αυτό. 

2.  Γιατί, επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί 

δικών του Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, 

σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του 

Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. 

Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει 

ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και 

όχι από την επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος 

δε υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως.  

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διατασσόμαστε να 

καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 8.250,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά 

την οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτό, ήτοι από 20-9-2004 μέχρι και την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής, 22-4-2019. Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω εμείς υποχρεούμαστε να 

καταβάλουμε τόκο υπερημερίας σε ποσοστό 6% μόνο από την επίδοση αγωγής. Επομένως πρέπει να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και για το λόγο αυτό. 

3.  Γιατί, επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ η αναγκαστική εκτέλεση άρχεται από 

της επιδόσεως προς τον καθού αντιγράφου του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα δε 

την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου κτλ 

επιτρέπεται μετά παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εκπρόσωπο του, η 

διάταξη δε αυτή εφαρμόζεται και για τους Δήμους κατ' εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. 1 εδάφιο β 

του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά και 

δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Αν επομένως πριν την παρέλευση εξήντα ημερών 

από την επίδοση του τίτλου εκτέλεσης, π.χ. διαταγής πληρωμής, στο Δήμο επιδοθεί σαυτόν επιταγή 

για εκτέλεση ή γίνει οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης, η επιταγή αυτή και οι άλλες πράξεις 

εκτέλεσης που ακολουθούν είναι άκυρες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού δεν επέδωσε σε εμάς στις 9-5-2019 μόνο την 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και να αναμένει την πάροδο των εξήντα ημερών από την επίδοση 

για να επιδώσει στη συνέχεια την επίσης προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση, αλλά συγχρόνως 

επέδωσε σε εμάς στις 9-5-2019 την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και την από 2-5-2019 επιταγή 

για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της διαταγής πληρωμής, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν τα 

παραπάνω ποσά. Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη επιταγή 

για εκτέλεση και για το λόγο αυτό.   

Επειδή κατά το άρθρ. 628 παρ. 1 περ. α΄  του Κ.Πολ.Δ. ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή 

πληρωμής και να απορρίψει τη σχετική αίτηση στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις, εάν δε παρά την έλλειψη εκδώσει διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από 

ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρ. 632 ή 633 του Κ.Πολ.Δ. λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, 

δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη της απαίτησης.  

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε την 

ανακοπή μας αυτή, καθόσον για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών η 

προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είναι 30 ημέρες, σύμφωνα με 
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το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών του Δημοσίου.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 90/2019 διαταγή πληρωμής 

της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και η παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από 

το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής από 2-5-2019 επιταγή προς εκτέλεση και 

Να καταδικαστεί ο καθού η ανακοπή μας στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του 

πληρεξουσίου μας δικηγόρου. 

  Ρόδος 6 Ιουνίου 2019 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

5. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, για την έγκριση της άσκησης από το Δήμο Ρόδου της παραπάνω ανακοπής, 

να δοθεί επίσης σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους 

ανακοπής κατά της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστώ δε στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση της ανακοπής και των πρόσθετων λόγων ανακοπής στην 

παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής που τυχόν θα 

ασκηθούν και αν ακυρωθεί έτσι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση.  

6. Να ληφθεί επίσης απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, 

όπως ισχύει, για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής 

και της επιταγής προς εκτέλεση και μάλιστα με την έκδοση προσωρινής διαταγής, με σκοπό να 

ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, να δοθεί επίσης σε εμένα η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση για την έκδοση προσωρινής 

διαταγής ως επίσης και κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης σε οποιαδήποτε 

δικάσιμο προσδιοριστεί η συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω σημείωμα και γενικά να 

προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση. 

7. Τέλος πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας να ανατεθεί η επίδοση της ανακοπής 

και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο 

Καρακόπουλο.       

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): 

Με τον κ. Φλάγκο τώρα είναι μια παλιά ιστορία που εγώ την είχα ξεχασμένη. Απλώς αρχίζει το 2004, 

έχει ένα ακίνητο 1622 μερίδα γαιών Λάρδου, από το κέντρο της οποίας διασχίζοντας καθέτως και 

χωρίζοντας σε δύο, υπάρχει μια μουλατιέρα κτηματολογική. Κάποτε το 2001 μεταξύ 2003 που ήτανε 

ο ο κ. Θαρρενός τότε Δήμαρχος Λινδίων είπαν να την διαπλατύνουν, δεν ξέρω τους λόγους τώρα 

γιατί, οπότε όταν ξεκίνησε η διαπλάτυνση ο κ. Φλάγκος είχε ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

και   

εκεί πέρα κατά εντολή του δημάρχου κάναμε ένα πρακτικό συμβιβασμού που έλεγε ότι θα 

προχωρήσει σε απαλλοτρίωση, ότι θα παραχωρήσει τα μέτρα εκτός της μουλατιέρας, μάλλον πρέπει 

να υπολόγιζαν την μουλατιέρα 2 μέτρα πλάτος, άρα θα παραχωρούσε άλλα 2 μέτρα να γίνουν 4 μέτρα 

και θα αποζημιωνότανε για τα μισά, τότε λοιπόν τα μισά ήταν 150 μέτρα. Μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα περίπου  5 μηνών θα αποφάσιζε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πόσο θα ήταν η 

αποζημίωση. Αποφάσισε λοιπόν μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και καθόρισε την αποζημίωση σε 
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8.250,00 € για 150 μέτρα, από κει και πέρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχει γίνει, τελείωση δεν τελείωση 

η ιστορία αυτή εγώ δεν το ξέρω και έρχεται η ιστορία μετά από το 2004 λίγο πριν  τις εκλογές και μας 

επιδίδουν διαταγή πληρωμής. Αναγκαστικά, είχαμε και την περίοδο εκλογών και έπρεπε να κάνω 

ανακοπή, έκανα ανακοπή, τώρα για να κάνω ανακοπή πήρα τα έγγραφο που είχε καταθέσει ο κ. 

Φλάγκος και εκεί πέρα είδα ότι μάλλον αυτό το θέμα το είχαν εγκαταλείψει και από το 2013 ξεκίνησε 

μια άλλη διαδικασία να γίνει απαλλοτρίωση, διότι τότε παλιά δεν έγινε απαλλοτρίωση, δεν κινήθηκε η 

διαδικασία, απλώς το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει 8.250,00 €  και λογικά ο επίτροπος 

μάλλον δεν θα το πλήρωνε, διότι δεν μπορούσε το δημοτικό συμβούλιο να καθορίζει χωρίς να γίνει 

απαλλοτρίωση και υποθέτω ότι μάλλον γι΄αυτό δεν πληρώθηκε. Κάπου το 2013 δεν ξέρω πάλι για 

ποιο λόγο, από ποια αιτία και ποιος, κίνησε πάλι την διαδικασία για να γίνει τώρα απαλλοτρίωση για 

σύσταση δουλείας διόδου κάπου στο σύνολο 270 περίπου τ.μ. πήγε η υπόθεση στην επιτροπή 

καθορισμού των τιμών, καθόρισε ένα ποσό 3.250,00 € αλλά πάλι δεν ξέρω έμεινε εκεί η ιστορία και 

δεν ξέρω αν έχει κινηθεί από το 2004 μέχρι τώρα και από ότι ρώτησα στην Πολεοδομία κανένας δεν 

γνωρίζει.  

Εγώ δεν ασχολούμαι με την ουσία, είναι ένα τυπικό θέμα που αφορά παραγραφή. 

 

ΦΛΑΓΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ): 

Το 2001 με 2002 περίπου ο Δήμος για να αξιοποιήσει την περιοχή διάνοιξε δύο δρόμους, η μία ήταν η 

μουλατιέρα όπως λέει ο δικηγόρος και υπολογίστηκαν αργότερα στην συμφωνία τα επιπλέον μέτρα, 

θέλανε και δεύτερο δρόμο για να αξιοποιηθούν και άλλα ακίνητα παραδίπλα, γνωρίζει ποιοι είναι ο κ. 

Σαλαμαστράκης. Όταν περίμενα για τρία χρόνια, λέγοντας μου ο τότε δήμαρχος Θαρρενός περίμενε 

θα τακτοποιηθεί βάζω δικηγόρο δικό μου και δεν κάνει τίποτα, εν τω μεταξύ άρχισαν να χτίζονται 

σπίτια με τους δρόμους αυτούς, ο ένας δεν χρησιμοποιήθηκε. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Εσείς μπορείτε να κτίσετε με αυτό τον δρόμο;  

 

ΦΛΑΓΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ): 

Ναι, αφήστε με να ολοκληρώσω και θα σας πω, αναγκάζομαι λοιπόν αφού ο δικηγόρος ο δικός μου 

δεν έκανε τίποτα να καταθέσω αγωγή ασφαλιστικών. Πάμε στο δικαστήριο, λίγο πριν την είσοδο 

κάνω εγώ μία πρόταση, τους λέω κύριοι θέλετε δύο δρόμους, αυτό που ζητάτε είναι περίπου, είχαμε 

συζητήσει για 300 μέτρα, θα μου πληρώσετε τα 150 τ.μ. και θα θέσω σε κοινή χρήση τα 300 τ.μ. 

Γίνεται δεκτό παρόντος  του κ. Σαλαμαστράκη. Βγαίνει μια απόφαση που λέει εντός 5 μηνών να 

τελειώσει το θέμα, να τακτοποιηθεί η υπόθεση λέει ο εισαγγελέας από κάτω η τιμή για τα μέτρα που 

θα αποζημιωθούν θα υπολογιστούν με βάση την αξία των διπλανών. Η αξία η εμπορική τότε ήταν 80 

με 85 ευρώ ανά τετραγωνικό. 

Εφόσον υπάρχει δικαστικό ιστορικό συνεχές μπορείτε να μου πείτε από πού προέκυψε αυτή η 

παραγραφή; Μπορεί ο κ. Σαλαμαστράκης πότε με φώναξε να μου δώσει χρήματα και δεν τα πήρα; 

κατέθεσε πουθενά χρήματα και δεν τα πήρα; και συνεχίζουμε παρακάτω, αυτό που υπέγραψε ήταν ότι 

σε πέντε μήνες έπρεπε να τακτοποιηθεί το θέμα διαφορετικά να μου επιστραφούν τα μέτρα πίσω. 

Εφόσον λοιπόν σε πέντε μήνες έπρεπε να με πληρώσουν γιατί έγινε το όριο εκδόσεων οικοδομικών 

αδειών; με βάση τους δρόμους που ανοίξανε στο χωράφι μου, μετά από αυτόν τον συμβιβασμό λοιπόν 

φύγαμε από κει, μου στέλνει ο δήμος ένα τοπογραφικό που μου λέει ότι το χωράφι σου δεν 

καταστρέφετε και λέει το τμήμα ταδε κτλ. 70 και κάτι μέτρων, τίθεται σε κοινή χρήση, 2
ο
 το τμήμα 

τάδε τίθεται σε κοινή χρήση υπέρ Δήμου Λινδίων, γράφει από κάτω ο υπογεγραμμένος Θαρρενός 

Στέφανος σαν τοπογράφος μηχανικός του δήμου ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν ξέρω, υπογράφει ο 

ίδιος μου δώσανε αυτό το σχεδιάγραμμα που λέει ότι ως πολιτικός μηχανικός δηλώνω υπεύθυνα το 

τμήμα τρία και τέσσερα, το τμήμα τρία με στοιχεία κορυφών τάδε 609 μέτρα και το τμήμα τέσσερα με 

στοιχεία κορυφών τάδε 900 μέτρα είναι άρτια …. 

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

Εμείς εδώ κύριε δεν είμαστε δικαστήριο. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

κ. Φλάγκο καταλάβαμε, εσείς μπορείτε να βγάλετε άδεια σε αυτό το ακίνητο; 

 

ΦΛΑΓΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ): 

Όχι μα αυτό προσπαθώ να σας πω. Πρόκειται περί απάτης. 
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ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 

Το βγάλανε μη άρτιο, οι δρόμοι είναι τόσο φαρδιοί που δεν χωράει να κτίσει οικοδομή. Βγαίνει μη 

άρτιο. Δηλαδή χτίσανε,  πουλήσανε και ο φουκαράς δεν πήρε τίποτα. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: 

Εγώ θέλω να τοποθετηθώ περί αυτού και θέλω να καταγραφούν κάποια πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα 

που θέλω να καταγραφεί είναι ότι επειδή υπάρχει κίνηση δικαστική του συγκεκριμένου θέματος 

θεωρώ ότι δεν υπάρχει παραγραφή του θέματος και θα πρέπει να ελεγχθεί προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Να ελεγχθεί δηλαδή εάν υφίσταται πραγματικά παραγραφή ή όχι. Διότι το θέμα κινείτο 

όλο αυτό το διάστημα νομικά δεν ήταν πουθενά παρατημένο. Γι’αυτό θέλω να καταγραφεί αυτό το 

θέμα, να ελεγχθεί κατά πόσο υφίσταται παραγραφή ή όχι και δεύτερον επειδή ο συγκεκριμένος κύριος 

έχει δώσει ένα κομμάτι του ακινήτου του είτε με τον Α΄ είτε με τον Β΄ τρόπο, ότι και αν είναι 

οικοδομήσιμο είτε δεν είναι, ότι και αν είναι έχει δώσει μετά από συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί 

από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη που ήτανε και ο δήμος αλλά και ο κύριος έχει παραχωρήσει λοιπόν 

ένα κομμάτι, το οποίο κομμάτι μέχρι σήμερα είναι απλήρωτο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πληρωθεί 

με κάθε τρόπο. Αυτό και από κει και πέρα καλό είναι οι ανακοπές να γίνονται μετά την απόφαση της 

επιτροπής και όχι πριν. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Εντάξει λοιπόν ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη και οι υπόλοιποι 

σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 

κ. Πρόεδρε έγινες κατανοητός όμως μία τέτοια απόφαση να δεχτείτε εσείς τις ενέργειες του 

Σαλαμαστράκη δεν είναι ίδιο με όλα τα άλλα. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Προσέξτε αν πούμε σήμερα όχι στην ανακοπή δεν θα πληρωθείς  

 

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

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29711/7-6-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την άσκηση της από 6-6-2019 και με αριθμό κατάθεσης 129/6-6-2019 ανακοπής που 

άσκησε ο Δήμος Ρόδου κατά του Φλάγκου Διαμαντή του Παναγιώτη και της με αριθμό 90/2019 

διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και της παρά πόδας 

ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής από 2-5-2019 επιταγής προς 

εκτέλεση, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.   

Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο με πάγια έμμισθη 

εντολή του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αμέσως παραπάνω προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της 

επιταγής προς εκτέλεση και μάλιστα με την έκδοση προσωρινής διαταγής, με σκοπό να ανασταλεί η 

εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση 

για την έκδοση προσωρινής διαταγής, ως επίσης και κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης σε οποιαδήποτε δικάσιμο προσδιοριστεί η συζήτησή της, ως και της παραπάνω ανακοπής 

κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις και σημείωμα 
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και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής και η 

ανακοπή κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση. 

Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο την επίδοση της 

παραπάνω ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που θα ασκηθεί.    

 

 

 

ΘΕΜΑ 15
o
                                                                      Aπόφ. Αρ. 241  / 2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΝΩ1Ρ-Ψ57) 

Έγκριση 2
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΛΑΘΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ»   

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/27092/27.05.2019)  

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ.: 16/27092/27-05-2019, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό 

της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού ως εξής:  

 Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης με το υπ’ αριθμ. 16/20545/18-04-2019 έγγραφό 

του για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΙΝΔΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΥΛΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ)», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016.  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται η διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή και: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ, 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ)» στην εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. ΟΕ» με μέση έκπτωση 

64,27%. 

2. Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της Σύμβασης.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Χειρίστριας του  διαγωνισμού) 

 

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 79628 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ, 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ)» 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, στις  16/05/2019 και 

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

με την υπ’ αριθμ. 671/2018 (ΑΔΑ ΩΔΞΞΩ1Ρ-067) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

1. Μάγο Κυριακό - Παντελεήμονα, ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρο, 

2. Κουλλιά Σπυρίδωνα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Μέλος, 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 

(ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΙΝΔΟΥ)». 

ΣΧΕΤ : Α. Το υπ’ αριθμ. 16/20713/19-04-2019 έγγραφό σας. 

  Β. Το υπ’ αριθμ. 16/4685/29-01-2019 έγγραφό σας. 
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3. Σωτρίλλη Αναστασία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Μέλος  

προκειμένου να ελέγξει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης. Το μέλος της Επιτροπής Κουλλιάς Σπυρίδων συμμετείχε στη 

διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 101/14-03-2019 (ΑΔΑ: 660ΣΩ1Ρ-ΛΜ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι 

ο οικονομικός φορέας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε.» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 64,27% και 

προσφερόμενη τιμή 86.447,46€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών, ηλεκτρονικά με μήνυμα της στις 02-04-2019 κάλεσε τον 

προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζεται στο άρθρο 

23 της Διακήρυξης. 

 

Ο προσωρινός μειοδότης ανταποκρίθηκε ηλεκτρονικά στις 15-04-2019 αλλά και με το υπ’ αριθμόν 

πρωτ. 16/20545/18-04-2019 έγγραφό του (σε σφραγισμένο φάκελο) υπέβαλλε τα προς έλεγχο 

δικαιολογητικά. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού με το υπ’ αριθμ. 16/20954/19-

04-2019 έγγραφό της. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας 

Ανακοίνωση Τροποποίησης Καταστατικού από το Επιμελητήριο Δωδ/σου 

Βεβαίωση επαγγελματικής διαγωγής ΤΕΕ (Γιώτη, Ραδιώτης, Τσακίρης Τσ.) Διαγων. 

Βεβαίωση επαγγελματικής διαγωγής ΤΕΕ (Γιώτη, Ραδιώτης, Τσακίρης Τσ.) Προσκλ. 

Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν συντρέχου λόγοι αποκλεισμού των λοιπών περιπτώσεων της Α.4 του 

άρθρου 22. και μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016. 

Διαγων. - Προσκλ. 

Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν συντρέχου λόγοι αποκλεισμού των λοιπών περιπτώσεων της Α.4 του 

άρθρου 22.  

Ένορκη βεβαίωση 399/2019 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης Διαγων. 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης Προσκλ. 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης Διαγων. 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης Προσκλ. 

Ποινικό μητρώο (Τσακίρης Σάββας) Διαγων. 

Ποινικό μητρώο (Τσακίρης Σάββας) Προσκλ. 

Ποινικό μητρώο (Τσακίρης Τσαμπίκος) Διαγων. 

Ποινικό μητρώο (Τσακίρης Τσαμπίκος) Προσκλ. 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Διαγων. 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Προσκλ. 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ 

Φορολογική ενημερότητα Διαγων. 

Φορολογική ενημερότητα Προσκλ. 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο Διαγων. 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο Προσκλ. 

Ασφαλιστική ενημερότητα  ΕΦΚΑ (ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε.) Διαγων. 

Ασφαλιστική ενημερότητα  ΕΦΚΑ (ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε.) Πρόσκλ. 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

Διαγων. – Προσκλ. 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» Διαγων. – Προσκλ. 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ)» Διαγων. – Προσκλ. 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» Διαγων. – Προσκλ. 
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Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 

Ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΔ ΛΑΧΑΝΙΑΣ» 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» Διαγων. - Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Διαγων. - Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Διαγων. 

- Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» Διαγων. - Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» 

Διαγων. - Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 

Διαγων. - Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ)» Διαγων. - Προσκλ. 

Βεβαίωση ανεκτελέστου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΔ ΛΑΧΑΝΙΑΣ» 

Βεβαίωση μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών Διαγων. - Προσκλ. 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε.) 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Τσακίρης Τσαμπίκος) 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Γιώτη Μαρία) 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ραδιώτης Ευστάθιος) 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

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

Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομικής Επιτροπή 

του Δήμου μας και εισηγείται: 

 Την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε.» με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση 64,27%. 

 (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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αρ.πρωτ. 16/27092/27-05-2019 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την με αρ. 655/2018  (Α.Δ.Α.: 6Ζ6ΚΩ1Ρ-9ΑΠ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού, 

 Την απόφαση με αρ. 101/2019 (ΑΔΑ: 660ΣΩ1Ρ-ΛΜ4) της οικονομικής επιτροπής με θέμα 

έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού, 

                                  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

Β) Κηρύσσει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ, 
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ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ»   στον οποίο κατακυρώνει και την σύμβαση, την εργολήπτρια 

ατομική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 64,27%. 

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

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

ΘΕΜΑ 16
o
                                                                   Aπόφ. Αρ. 242  / 2019 (ΑΔΑ: 6254Ω1Ρ-ΤΕΡ) 

Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός συνοπτικών 

επιτροπών διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/29580/6-6-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υπομοδών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/29580/6-6-2019 ως κατωτέρω: 

Θέμα:  Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, όρων διακήρυξης, επιτροπών συνοπτικών διαγωνισμών 

για την ¨Προμήθεια  Ηλεκτρολογικού  Υλικού Δήμου Ρόδου ¨ έτους 2019. 

                

1. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 έχουν ενταχθεί οι «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ 

Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν έτους 2019» για τον Δήμο Ρόδου στους κωδικούς 20-

6662.0001.0001 έως 20-6662.0001.0008  με συνολική πίστωση για το έτος 2019 592.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  

παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές 

Ενότητες του ίδιου Δήμου η Δ/νση Τεχνικών έργων και υποδομών προχώρησε στην σύνταξη των 

τευχών δημοπράτησης για ανωτέρω προμήθειες και συγκεκριμένα: 

 

 20-6662.0001.0001 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α  Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0002 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0003 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0004 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ- 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΡΟΥΠ 73964,76 

 20-6662.0001.0005 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0006 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0007 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0008 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – 

ΛΙΝΔΟΥ ΠΡΟΥΠ 73964,76 

Τα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη,  τον προϋπολογισμό και τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

2. Η προμήθειες θα γίνουν με συνοπτικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

συγκεκριμένα: 

          α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

                      β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

        γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η             

        ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

3. Για την επιτροπή διενέργειας και εξέτασης ενστάσεων των διαγωνισμών προτείνονται τα 

παρακάτω μέλη: 
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1. Επιτροπή Διενέργειας (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

Διακολιός Βασίλειος 

Σαρακίνης Κοσμάς 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Κανάκας Εμμανουήλ 

Γεωργιάδης Εμμανουήλ 

Κεφαλάκης Παύλος 

 

2.Επιτροπή Ενστάσεων (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

Σαρικάς Εμμανουήλ 

Λάος Γιάννης  

Γκουμότσιος Νίκος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Αφαντενός Νικόλαος 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

Ποντίκας Σάββας 

  Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

  α) Η έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας με συνοπτικούς διαγωνισμούς, 

  β) Η έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 

  γ) Ο ορισμός των επιτροπών όπως προτάθηκε ανωτέρω, για τις παρακάτω προμήθειες: 

 

 20-6662.0001.0001 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α  Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0002 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0003 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0004 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ- 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΡΟΥΠ 73964,76 

 20-6662.0001.0005 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0006 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0007 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73964,76 

 20-6662.0001.0008 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α Δ.Ε ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – 

ΛΙΝΔΟΥ ΠΡΟΥΠ 73964,76 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου κ. 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο για τους όρους 

διακήρυξης του διαγωνισμού για την  «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι 

Κ Ω Ν  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ έτους 2019» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον ίδιο να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/29580/6-6-2018 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 Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209, 

 Τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει, 
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 Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η    

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διαγωνιστική διαδικασία με συνοπτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Ρόδου έτους 2019. 

Β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας 

διαγωνισμών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2019, με 

συνολική πίστωση για το έτος 2019 ποσού 592.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ως 

κατωτέρω: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την προμήθεια   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ ΟΥ    Υ Λ Ι Κ ΟΥ   Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για «δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ» και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0001  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ ΟΥ    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Ρόδου» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου. 
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Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 
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2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
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B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
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α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη (Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 



277  

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 
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διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
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Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

 β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 
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Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 

Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 
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Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 
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20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 
m 

200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 
 

  

  

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm 

τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W 
 10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W  
 5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους τεμ 25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 
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63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  

8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος 

καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 

εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 
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106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 

1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  αυτόνομο 

με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με 

παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ 
 

  

  

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

     
 

ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

     ΦΠΑ 24% 14315,76 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 
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περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 
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27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 
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- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 
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74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 
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114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 
Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 
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σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 
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στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 

 
Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 
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Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 
6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : 
Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1

ος
 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 
22413-64613 

Fax : 
22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

 

 

 

 

 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
34

: ………………………………………………………………………

………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
35 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
36

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
34 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
35 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
36 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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:   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
37

, 2) δωροδοκία
3839

, 3) απάτη
40

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
41

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
42

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων43
 

 

 

 

 

                                                 
37 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). 
38 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
39 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). 
40 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
41 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. 
42 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”. 
43 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.". 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
44

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

(πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………

……………………………… 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
45

, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
46

, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
47

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
44 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) 
45 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) 
46 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
47 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας: 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

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

ή την ανάθεση;  

[  ] Ναι  [  ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
lxxxii

. 

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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την προμήθεια  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ    Υ Λ Ι Κ Ο Υ   Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0002  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Ιαλυσού» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 
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 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 
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B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  
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μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
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9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

3. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

4. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

 

           Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
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Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 

Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΜ 

ΠΟΣΟ 

ΤΙΜ  

ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 



306  

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm 

τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 10 9 90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 
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57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 
τεμ 

25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος 

καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 

50 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 
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100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W 

μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  

αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με 

παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 
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25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  
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40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 
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68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 
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χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  
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-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 
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Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
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Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
48

: …………………………………………………………………………

……………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
49 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
50

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
48

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
49

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
50 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
51

, 2) δωροδοκία
5253

, 3) απάτη
54

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
55

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
56

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων57
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
58

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

                                                 
51 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). 
52 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
53 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). 
54 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
55 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. 
56 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”. 
57 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.". 
58 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) 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
59

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
60

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
61

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
59 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) 
60 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
61 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές ποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxiii

. 

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)]. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0003  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Πεταλουδών» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλουδών. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  

εβδομήντα τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού: 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 



322  

 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  
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Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
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α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 
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9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 
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β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

5. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 
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γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 

Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 
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11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 

lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

     τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 
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53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 
τεμ 

25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 

Χ 30  8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED 

σύνδεσμος καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 

Χ 40 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 

Χ 50 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 
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96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W 

μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  

αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  

με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 
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136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 

2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 
Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 
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- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 
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39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 
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66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 
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105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 
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122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 
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πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
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Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
62

: ………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
63 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
64

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
62

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
63

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
64 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
65

, 2) δωροδοκία
6667

, 3) απάτη
68

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
69

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
70

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων71
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
72

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

                                                 
65 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). 
66 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
67 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). 
68 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
69 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. 
70 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”. 
71 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.". 
72 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) 
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
73

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

………………………………………………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
74

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
75

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
73 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) 
74 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
75 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxiv

. 

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)]. 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την προμήθεια  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ   Υ Λ Ι Κ Ο Υ   Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ-

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 
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8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0004  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Αταβύρου-Καμείρου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και 

εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου-Καμείρου. 

 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  

εβδομήντα τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

4) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 
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 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

5) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως 

το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 

τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 

την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

6) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 
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B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  
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μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

5. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

6. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

7. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
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9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

           Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
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Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 

Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/2016.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα 

μαυρο) 
m 

150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 
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14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 

mm2 
m 

150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 

mm2 
m 

150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-

ΡΕΛΕ 
  

      

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 

lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

     τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ 

απειοειδούς μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 
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54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 
τεμ 

25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 

Χ 30  8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED 

σύνδεσμος καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 

Χ 40 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 

Χ 50 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας 

εξωτερικός στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 
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97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W 

μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  

αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  

με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 

2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 
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137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  
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- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 
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39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 
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66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 
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105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

 

 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 
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122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 
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πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
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Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
76

: …………………………………………………………………………

……………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
77 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

..…………………………………………………………………………

……………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
78

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
76 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

77 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
78 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
79

, 2) δωροδοκία
8081

, 3) απάτη
82

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
83

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
84

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων85
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
86

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

………………………………………………………………… 

                                                 
79 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). 
80 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
81 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). 
82 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
83 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. 
84 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”. 
85 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.". 
86 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) 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
87

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
88

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
87 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
88 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxv

. 

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 

Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την  προμήθεια  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ  Υ Λ Ι Κ Ο Υ  Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0005  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Καλλιθέας» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  

εβδομήντα τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
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τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 



369  

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 



370  

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

9. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

1. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

2. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 
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αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 
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της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 
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ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

 

           Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 

Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 
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Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 
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  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm 

τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

     τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους τεμ 25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  

8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 
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67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος 

καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 

εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 
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111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 

1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  αυτόνομο 

με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με 

παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 
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ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  
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- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  
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- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 
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80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 
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115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 
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Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 
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Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 
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ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 
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εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 

 
Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 
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κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

 

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 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)89: ………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι90 (Ονοματεπώνυμο): 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση91; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
89

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
90

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
91 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
92

, 2) δωροδοκία
9394

, 3) απάτη
95

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
96

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
97

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων98
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
99

 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 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

                                                                                                                                                         
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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
92 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). 
93 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
94 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). 
95 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
96 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. 
97 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”. 
98 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.". 
99 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) 
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  ……………………………………………

…………………………………………… 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
100

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
101

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
102

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
100 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) 
101 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
102 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxvi

. 

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)]. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για «δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ» και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0006  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Αφάντου» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  
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 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
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C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 
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προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
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9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 
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σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

 

           Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 
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Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 
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18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm 

τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm τουλάχιστον  

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ)      τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς μορφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό 

βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους τεμ 25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 
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62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 

IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-

ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ 

βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ 

βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 

θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 
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106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 

με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 
Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη 

βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  αυτόνομο με 

ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με 

παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 
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τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 
Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 
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-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 
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- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 
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75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 
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τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 
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χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 



406  

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 

 
Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 
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μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

 

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)
103

: ………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

                                                 
103

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι
104 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

..…………………………………………………………………………

……………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
105

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
104

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
105 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
106

, 2) δωροδοκία
107108

, 3) απάτη
109

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
110

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
111

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων112
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
113

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

……………………………………… 

 

                                                 
106 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). 
107 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
108 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). 
109 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
110 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. 
111 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”. 
112 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.". 
113 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) 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
114

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
115

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
116

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
114 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) 
115 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
116 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxvii

. 

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)]. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0007  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Αρχαγγέλου» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Αρχαγγέλου. 

 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 
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 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  
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Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
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α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 
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9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 



417  

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

 

           Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 
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γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 

Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 
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11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 

lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 

lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

     τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 



421  

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 
τεμ 

25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 

Χ 30  8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED 

σύνδεσμος καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 

50 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 
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96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 

103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W 

μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  

αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  

με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 
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136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 

2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση. 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
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- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 
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39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 
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66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 
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105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 
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-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 
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κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 
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Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 

Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 

τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
117

: ………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
118 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
119

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
117

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
118

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
119 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
120

, 2) δωροδοκία
121122

, 3) απάτη
123

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
124

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
125

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων126
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
127

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

                                                 
120 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). 
121 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
122 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). 
123 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
124 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. 
125 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”. 
126 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.". 
127 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) 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
128

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
129

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
130

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
128 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) 
129 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
130 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxviii

. 

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)]. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για  την   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπ όψιν : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις>> 

7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0008  του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 

«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-Λίνδου» (συνημμένος πίνακας) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και 

εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 

Ενότητας Νότιας Ρόδου-Λίνδου. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 

δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  εβδομήντα 

τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 

υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού : 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  
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 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 

υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 

παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν 

όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 

υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

B.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
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C.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

D.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

E.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

F. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει 

η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από 

το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 

ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  

μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50% 
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 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα …….. και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 

προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  

(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
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9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για κάθε 

ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το όνομα της 

κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με 

αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη 

του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη 

σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει 

προσφορά σε όλες της ομάδες. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  

σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  

καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  

κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι 

προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 

ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το 

διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην 

Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 

την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 

από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 

αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 

χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 

δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 

συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 

διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 

Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που 

θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 

υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από 

την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του 

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή 

σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 

υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 

προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
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απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 

ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

           Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το 

συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 
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Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 

ελληνική. 

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 

στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  

κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 

4412/2016.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 
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18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         

24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

150 3,00 450,00 

25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm 

τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

250 4,00 1000,00 

26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

35 4,00 140,00 

27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

100 4,00 400,00 

28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 3,00 30,00 

29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 

30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 6,00 60,00 

31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 

32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 

33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 

34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 

35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 

36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 

37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 

38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 

39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 

40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

     τεμ 10 9 

90,00 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

65 28,00 1820,00 

42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

3 160,00 480,00 

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 

44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 

45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 

47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 

48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 

51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 5,00 50,00 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   
τεμ 

25 3,00 75,00 

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 

56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση 

τους 
τεμ 

25 3,00 75,00 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 
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60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α 
τεμ 

75 2,00 150,00 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 

72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 

78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 

86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 
τεμ 

20 2,00 40,00 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 
τεμ 

20 2,50 50,00 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος 

καρφί-ακίδα 
τεμ 

25 2,50 62,50 

91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

20 28,00 560,00 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 

50 εκ βαρεου τύπου 
τεμ 

5 55,00 275,00 

94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων 
τεμ 

2 400,00 800,00 

95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  
τεμ 

1 340,00 340,00 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός 
τεμ 

1 25,00 25,00 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 
τεμ 

15 25,00 375,00 

98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 

99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 
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103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 

105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 

109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 

113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 

114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 

115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W 

μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 

116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 

117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 50,00 500,00 

118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 

119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 

120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 100,00 1500,00 

121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 

122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 

123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 

124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 680,00 1360,00 

125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 145,00 1450,00 

126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  

αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 480,00 9600,00 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο 
τεμ 

5 12,00 60,00 

128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με 

παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

15 135,00 2025,00 

129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 

  ΙΣΤΟΙ         

135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

10 670,00 6700,00 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
τεμ 

20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 

      ΦΠΑ 24% 14315,76 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 

οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 

φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται στην κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. Eπί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά 

ISO 9001 2015, 14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών, λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση . 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 

3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 

5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 

6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 

7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 

8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 

9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 

11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 

12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 

13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 

14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 

15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 

16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 

17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 

18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 

19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 

20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 

21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 

22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 

23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 

 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥800 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος λαμπτήρα Α60 

- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 2700Κ 
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26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 

-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 

-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  

-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  

-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Tύπος MR16 

- Φωτεινή ροή ≥400 lm  

- διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 

Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 

- Φωτεινή ροή ≥530 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 

- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 

- Φωτεινή ροή ≥600 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 

- Φωτεινή ροή ≥950 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 

- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  

- Φωτεινή ροή ≥2600lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  

- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 4000Κ 

36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 

- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 

- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 

- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 

- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  

- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

 

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 

- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  

- διάρκεια ζωής ≥12000 h 

- 6500Κ 

39 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    

- ≥55000 h   

- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 

- ≥32000 h   

- ενσωματωμένος εκκινητής 

- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
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- 4000Κ   

- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 

- ≥300°  

- Προστασίας IP54 

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥3800lm 

- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 

- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 

- 4000Κ   

- Τάση λειτουργίας 230V AC 

- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 

- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  

- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  

- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   

- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 

- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 

Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 

- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   

- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 

50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 

Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 

Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των λαμτήρων cut out 

time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 

53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 

54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   

55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    

56 Λυχνίες Ραγας LED 

57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 

58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 

59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  

60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  

61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 

62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 

63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  

64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 

65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 

66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 

67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 

68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 

69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 

70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  

71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  
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72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  

-Τάση λειτουργίας  230V  

-50/60HZ IP55  

-MAX 2300W  

-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 

74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 

75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 

76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 

77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 

78 Μονωτικές ταινίες  

79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 

82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 

83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 

84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 

85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 

86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 

87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 

88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 

89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 

90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-

6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά 

μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό 

στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 

93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 

Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  

Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  

Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 

99 Γέφυρες μονοφασικές 

100 Γέφυρες τριφασικές 

101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 

102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 

103 Σωληνάρια σιλικόνης 

104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 

12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος κλειστή max 860 mm, 

διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος 

χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 

107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 

108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 
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109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 

110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 

111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 

112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 

113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 

- 4000-6500Κ  

- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  

- διάρκεια ζωής 50.000 h  

- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 

Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 

Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 
Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 

2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-4000Κ  

-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  

τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  

-απόδοση ≥85 lm/w  12750 

-4000Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

123 
Προβολέας led 150W 2700Κ  

-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
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-απόδοση ≥85 lm/w 12750 

-2700Κ  

-συντελεστή ισχύοςς >0,90   

-διάρκεια ζωής 50.000 h  

-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, θα φέρει ειδικό 

σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα 

χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145  lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική 

φωτιστική απόδοση 110lm/w και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή 

φωτισμού ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 

6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό διάγραμμα που 

συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w        και η απόδοση μετά τις οπτικές 

και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής 

ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης  χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της 

 ηλεκτρικής μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση ηλεκτρικού 

ανεμιστήρα. 

O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική προστασία κλάσης 

μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει τα led από διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία 

διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των 

υπολοίπων αν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής των οργάνων 

τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού ελληνικά η αγγλικά ISO 

90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-

εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα είναι  

A=390 

C=185 

B=218 

F=615 

Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από πολυκαρμπονικό υλικό  

μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο φωτιστικό σώμα.  

Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 

Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 mm κατάλληλο 

για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο 

πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα 

τα led chips .Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το υλικό 

κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 12 

Kgr 

Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για κάθετη τοποθέτηση 

σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 

Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  2011/65 /EU,EMC 

2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του προσφέρονται για εγγύηση καλής 

λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη .  
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Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω πιστοποιητικά 

όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να 

εξετάσει την συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 

128 

Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι εξαγωνικής μορφής 

και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  κατάλληλα για να επιτυγχάνεται 

στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό 

θα έχει απόδοση τουλάχιστον 1400lm 4000k. 

129 

Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 

Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 

εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου 

επι ποινή αποκλεισμού οι προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών 

εγκατάστασης .Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα 

το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα γίνεται μέσω 

κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 

131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 

132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 

133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 

134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 

135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 

Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως έχει περιγράφεται στην 

τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το 

αγκύριο πάκτωσης. 

Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 

α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 2,70 μ. περίπου 

διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και ύψους 11 εκατοστά περίπου .  

β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα 

είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 

εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα 

υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει 

κατάλληλη συστολή Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 

τύπου αμφορέα . 

Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 410Χ110 

mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής 

συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   

Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με κατάλληλο σπείρωμα , 

οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου 

Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 

Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το μεταξύ τους 

διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να καθίσταται ανθεκτική σε 

κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , 

και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται  

- από αλάτι και καυστικά υλικά 

- θα έχει αντοχή στη σκουριά 

- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 

Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 

 
Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

137 
Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 

Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, 
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τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm  πάχους 3mm 

και μήκους 3000mm  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  

Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  

Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και μήκους 

1370mm. 

Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από πιεστικό 

μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης, όπου και 

εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  

Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm και μήκους 130mm.  

Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος.  

Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG 

- MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον 

κατά 80%. 

Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται ηλεκτροστατικά με 

πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΛΙΝΔΟΥ 

CPV : 31681410-0 

Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 

 

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: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
131

: …………………………………………………………………………

……………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
132 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………

……………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
133

; 
[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
131

 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει. 
132

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
133 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
134

, 2) δωροδοκία
135136

, 3) απάτη
137

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
138

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
139

, 6) 
παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων140
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
141

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………… 

                                                 
134 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). 
135 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
136 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). 
137 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
138 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. 
139 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”. 
140 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.". 
141 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) 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
142

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

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): 

…………………………………………………………… 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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; [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
143

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
144

; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) 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 

                                                 
142 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) 
143 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
144 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
lxxxix

. 

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)]. 

Γ) Εγκρίνει τον ορισμό μελών των Επιτροπών Διενέργειας και εξέτασης ενστάσεων των 

διαγωνισμών και ορίζει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας και 

εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019 με 

συνολική πίστωση για το έτος 2019 ποσό 592.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).», ως 

κατωτέρω: 

1. Επιτροπή Διενέργειας (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

1. Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Σαρακίνης Κοσμάς 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κανάκας Εμμανουήλ 

2. Γεωργιάδης Εμμανουήλ 

3. Κεφαλάκης Παύλος 

2. Επιτροπή Ενστάσεων (κοινή για όλες τις ΔΕ) 

Τακτικά Μέλη 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ 

2. Λάος Γιάννης  

3. Γκουμότσιος Νικόλαος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Αφαντενός Νικόλαος 

2. Αντωνάτος Γεράσιμος 

3. Πόντικας Σάββας  
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ΘΕΜΑ 17
o
                                                                   Aπόφ. Αρ. 243  / 2019 (ΑΔΑ: 6123Ω1Ρ-ΜΦΠ) 

Έγκριση πρακτικού, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού της «Προμήθειας  

ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του 

φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/29329/6-6-2019) 

Ο  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/29329/6-6-2019, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικoύ, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού της «Προμήθειας  

ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε 

αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου». 

 

Παρακαλούμε:  

1. Για την έγκριση του συνημμένου πρακτικού ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της ανωτέρω προμήθειας  

 

2. Τον ορισμό ως οριστικό ανάδοχο της «Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την 

ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων 

Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου» την «ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» αντί του ποσού των 

17.563,98€ με το Φ.Π.Α. 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

    Κων/νος Βασιλώττος                      Βασίλειος Διακολιός                Κοσμάς Σαρακίνης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ        Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ    Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 06-

06-2019 ημέρα Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία 

συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 681\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να αποσφραγίσει τον φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  του 

προσωρινού αναδόχου για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την ανωτέρω απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για τη «Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για 

την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και 

εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου» 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός  

3. Γκουμότσιος Νικόλαος  

Με την υπ΄ αριθ. 210/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της 

παρούσας Επιτροπής που όριζε προσωρινό μειοδότη τον προμηθευτή «ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ». Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθ. 

πρωτ 16/26707/23-05-2019 πρόσκληση του Δήμου Ρόδου   να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο 

σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 29-05-2019. Ο 

προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών 

εμπροθέσμως με την υπ΄ πρωτ. 16/29082/05-06-2019 αίτηση κατάθεσης.  

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική 

Επιτροπή για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την 
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ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων 

Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου»  ως οριστικό ανάδοχο: την «ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» 

αντί του ποσού των 17.563,98€ με το Φ.Π.Α. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 16/29329/6-6-2019 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του διαγωνισμού «Προμήθειας  ηλεκτρονικών συστημάτων  

     Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια  

     κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου» 

 

Β) Ανακηρύσσει   ως οριστικό ανάδοχο της «Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την  

     ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων  

     Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου» την «ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» αντί του ποσού των  

     17.563,98€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 18
o
                                                                    Aπόφ. Αρ. 244  / 2019 (ΑΔΑ: 6ΠΨΘΩ1Ρ-Θ3Θ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή συντήρηση κτιρίων 

Λιμεναρχείου Ρόδου και Α΄Λ.Τ. Λίνδου και Ανακατασκευή Διαμόρφωση χώρων 

κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/29914/10-6-2019) 

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

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  με αριθμ.πρωτ. 2/29914/10-6-2019, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού με Α.Α. 80181   για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» σύμφωνα 

με τον Ν.4412/2016. 

 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου:    «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» στην «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με μέση 

έκπτωση  37,18%. 

2. Να εξουσιοδοτήσετε τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας)    

2
o   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  (2
o
 ΣΤΑΔΙΟ)  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  με  α/α  

συστήματος  80181 ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : 

 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
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 Στη Ρόδο την 03η / 06 / 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/2019 (ΑΔΑ 

7ΖΓΩΩ1Ρ-0ΥΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου αποτελούμενη από τους :  

 

Δέσποινα Καραγιάννη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ – ως πρόεδρο 

Ιωάννη Παπαϊωάννου, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ – ως μέλος 

Κωνσταντίνο Διάκουλα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ – ως μέλος,  

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ», του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 45/2019 

(ΑΔΑ: ΩΞΧΙΩ1Ρ-ΔΗΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεδρίασε σύμφωνα με το άρθρο 4, 

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

στη διακήρυξη. 

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

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος  80181. 

    Με την υπ’ αριθμό 134/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΥ1Ω1Ρ-ΗΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 

Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Α. 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 37,18% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό 

προσφοράς 97.437,05€ χωρίς Φ.Π.Α.  

 Ο Δήμος Ρόδου με την από 07/05/2019 πρόσκληση, κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να 

καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης, η οποία με 

ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του συστήματος στις 14-05-2019 και 15-05-2019 υπέβαλλε τα προς έλεγχο 

δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή με αρ. πρωτ: 2/25522/17-05-19 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ τα ζητηθέντα 

δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αριθ. Πρωτ. Δ15/20055/06-03-2018  και 

ημ/νια ισχύος  24-11-2020 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  με αρ. πρωτ. 486135/11-10-2018 

με ημ/νία ισχύος 10-04-2019 και επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 205560/22-04-2019 με ημ/νία ισχύος 

21-10-2019   

Ένορκη Βεβαίωση της εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22 με 

αρ. πρωτ. 553/10-05-2019 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο εταιρείας  Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  με αρ. πρωτ. 

66223825/06-02-2019 (ΑΑΔΕ) με ημ/νία ισχύος 06-04-2019,  επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 

66344147/04-03-2019 με ημ/νία ισχύος 04-05-2019 και επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 66612910/25-

04-2019 με ημ/νία ισχύος 25-06-2019   

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Μυτιλήνης της εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. (περί πτώχευσης - 

εκκαθάρισης) με αρ. πρωτ. 1093/08-05-2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Μυτιλήνης της εταιρείας (περί αναγκαστικής διαχείρισης) Α. 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 1095/08-05-2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Μυτιλήνης της εταιρείας (περί ειδικής εκκαθάρισης) Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ 

Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 1094/08-05-2019 

Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 794565.1144633 /04-04-2019 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση  Φωτέλλη Θεόδωρου με αρ. πρωτ. 2229/11-02-

2019 με ημ/νία ισχύος (6μηνο) και με αρ. πρωτ. 4471/22-03-2019 με ημ/νία ισχύος (6μηνο) 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση  ΝΙΚΟΛΙΑ Αντωνίου με αρ. πρωτ. 995/08-02-2019 

με ημ/νία ισχύος (6μηνο) και με αρ. πρωτ. 2348/02-04-2019 με ημ/νία ισχύος (6μηνο) 
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Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου της Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 476542/05-10-

2018  με ημ/νία ισχύος 04-04-2019 και επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 171117/04-04-2019 με ημ/νία 

ισχύος 03-10-2019 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου της Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 605247/05-12-

2018 με ημ/νία ισχύος 04-06-2019 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου της Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 599541/04-12-

2018  με ημ/νία ισχύος 03-06-2019  

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου της Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 476534/05-10-

2018  με ημ/νία ισχύος 04-04-2019 και επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 171128/04-04-2019 με ημ/νία 

ισχύος 03-10-2019 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Α. ΝΙΚΟΛΙΑ με αρ. πρωτ. 63/06-02-2019  με ημ/νία 

ισχύος 06-03-2019 και επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 129/05-04-2019 με ημ/νία ισχύος 05-10-2019 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Μαύρου Παναγιώτη με αρ. πρωτ. 42/30-01-2019 με 

ημ/νία ισχύος 30-07-2019 

Βεβαίωση ΤΕΕ για εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 384/5053/08-01-2019 και ημ. 

ισχύος 31-12-2019 

Βεβαίωση ΤΕΕ (Πειθαρχικό) για Μαύρο Παναγιώτη με αρ. πρωτ.384/125261/08-01-2019 

Βεβαίωση ΤΕΕ (Πειθαρχικό) για Νικολιά Αντώνιο με αρ. πρωτ. 384/91721/08-01-2019 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. Α4 και Α9 του άρθρου 22 της διακήρυξης (Χ2) της εταιρείας Α. 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με ημερομηνία 14-05-2019 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων της εταιρείας Α. 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 

Καταστατικό - Σύστασης της εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. (17-02-2017) 

Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. (31-01-2018) 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποίησης καταστατικού με αρ. πρωτ. 777749/20-02-2017 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποίησης καταστατικού με αρ. πρωτ. 1141824/13-02-2018 

 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια, προέβη στον έλεγχο των κατατεθειμένων 

δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης και διαπίστωσε ότι :  

Α. είναι πλήρη και ικανοποιούν όλες τις ενότητες που περιγράφονται στο ΤΕΥΔ του προσωρινού 

αναδόχου - μειοδότη,  

Β. είναι σε ισχύ (σύμφωνα με τη Διακήρυξη) και κατά το διαγωνισμό και κατά το χρόνο κατάθεσής 

τους.  

 

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

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

του Δήμου μας και  

ε ι σ η γ ε ί τ α :  

την έγκριση του παρόντος 2
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με 

συστημικό αριθμό α/α 80181 και την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του διαγωνισμού υπέρ της εργολήπτριας 

εταιρείας: «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 37,18% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 

και ποσό προσφοράς 97.437,05€ χωρίς Φ.Π.Α.  

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τo έργο της με την σύνταξη και αποστολή του παρόντος 

2ου Πρακτικού, το οποίο και υπέγραψε η επιτροπή και ηλεκτρονικά η Πρόεδρος.  

Το παρόν διαβιβάζεται μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο 

του Δήμου Ρόδου, για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες διαβίβασης του στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.  

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/29914/10-6-2019 της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ   

      ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΤ ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

      ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

Β) ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ το  διαγωνισμό υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με  

      μέση έκπτωση 37,18% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 97.437,05€  

     χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης              Aπόφ. Αρ. 245 / 2019 (ΑΔΑ: Ψ62ΥΩ1Ρ-ΩΕΩ) 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 

28-6-2019 όπου θα εξεταστεί η προσφυγή της ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

(Εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.2/30633/12-6-2019) 

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

υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/30633/12-6-2019, η οποία έχει ως εξής:  

“ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.  

      Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, μετά από αναβολή στις 28-09-2018,   

εκδικάζεται στις 28-06-2019 , η με ημερομηνία 18-03-2013 και με αρ. καταθ.ΑΒΕΜ ΠΡ 37/ 

20-03-2013 προσφυγή της  ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε.», κατά της σιωπηρής απόρριψης του  αρ. πρωτ. 

2/60714/01.06.2012 εγγράφου της ,  της «31-05-2012 ένστασης» της  και της από 19-10-2012 

αίτησης θεραπείας της ίδιας  , την αναγνώριση ότι εκτελέσθηκε καλώς - και επικουρικά τη 

καταβολή υπέρ αυτής δαπάνης 110.992 ευρώ για αποκατάσταση -  επί του έργου που ως 

ανάδοχος είχε  αναλάβει : «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου 

αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και πρόσθετων 

μονάδων)» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 324.517,51€. 

   Επί του ιστορικού της υπόθεσης,  επί της οποίας εκκρεμούν και άλλα ένδικα βοηθήματα της 

εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ρόδου, τόσο κατά του Δήμου Ρόδου, όσο και κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

επί απορριφθεισών και από αυτήν  διοικητικών προσφυγών της εταιρείας ,   καθώς επίσης 

εκκρεμμούντος του αρ. πρωτ. 16/56779/19-09-2018 και αρ. πρωτ. 16/62577/16-10-2018 ) 

αιτήματος της αναδόχου εταιρείας εξώδικης επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς , σε 

σύνοψη αναφέρουμε τα εξής: 

     Κατά την διαδικασία για την προσωρινή παραλαβή του έργου στις 07-10-2011 από την 

Επιτροπή Προσωρινής παραλαβής του έργου διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις τις οποίες 

έπρεπε η Ανάδοχος Εταιρεία να αποκαταστήσει , καθόσον μάλιστα  τμήμα του ποντισμένου 

αγωγού λόγω κακοτεχνίας  ήρθε στην επιφάνεια της θάλασσας. Η Ανάδοχος Εταιρεία με την 

αρ. πρωτ.  2/21626/24-2-2012 «Ειδική δήλωση βλαβών εξ ανωτέρας βίας και αίτημα 

αποζημίωσης αποκαταστάσεώς τους» ισχυρίστηκε πως οι ισχυροί άνεμοι και η 

θαλασσοταραχή που έπληξαν το νησί μας τα μεσάνυχτα της 6
ης

/7
ης

 Φεβρουάριου 2012 

προξένησαν τις  βλάβες. Στη συνέχεια κατόπιν της υπ’αρ.: 2/28948/15-03-2012 εισήγησης 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ορίστηκε Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών η οποία , κατέληξε 

στην ανάγκη κατάδυσης δύτη παρουσία της Επιτροπής και του Αναδόχου και σε 
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αντιπαράσταση με αυτόν, ώστε να είναι εφικτή η ακριβής αποτίμηση των αιτιών, του είδους 

και της έκτασης των βλαβών του έργου, του χρόνου και των ειδικών συνθηκών που τις 

προκάλεσαν, να εξεταστεί η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του Αναδόχου, και να προταθεί ο 

τρόπος και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την επανόρθωσή τους.  

   Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών μετέβησαν στο έργο  προέβησαν 

στην εξέταση του έργου και την επίβλεψη της κατάδυσης, χωρίς  την παρουσία του 

Αναδόχου ο οποίος αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα, εντούτοις αρνήθηκε να παραστεί (σχετικό 

έγγραφο του Αναδόχου υπ' αρ.: 2/59520/30-05-2012). . Με το υπ' αρ. πρωτ. 2/64968/11-06-

2012 έγγραφό του ο δύτης που πραγματοποίησε την κατάδυση παρέδωσε στην Δ/νση 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών την Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης που ο ίδιος συνέταξε 

καθώς και το φωτογραφικό υλικό και την βιντεοσκόπηση (6νϋ) από το υποθαλάσσιο δίκτυο 

του έργου. Κατόπιν της λήψης των στοιχείων αυτών η Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών προέβη 

στην σύνταξη  Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η 

ευθύνη του αναδόχου για τις προκληθείσες βλάβες λόγω της ελαττωματικής κατασκευής 

όλου του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου, κατά παρέκκλιση της εγκεκριμένης μελέτης και  

προτείνεται η άρτια και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη επανακατασκευή εξ αρχής όλου 

του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου από τον ανάδοχο, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες.  

      Στη συνέχεια αφού προηγήθηκαν τα νόμιμα  με την υπ' αρ.: 804/18-12-2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών 

του έργου, στη συνέχεια ορίστηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου η οποία και 

δεν το παρέλαβε διότι: α) δεν υπήρχε αντικείμενο - ολοκληρωμένο έργο για παραλαβή και β) 

υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκκίνηση νέας διαδικασίας, ώστε να 

κατασκευαστεί ξανά το τμήμα του υποθαλάσσιου αγωγού, με δαπάνη που θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

      Στη συνέχεια επειδή ο Ανάδοχος δεν έκανε καμία ενέργεια έπειτα από τις επιτασσόμενες,  

η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου εξέδωσε την υπ'αρ.: 2/28184/13-

03-2014 απόφαση έγκρισης της 3
ης

 Αναλυτικής - Αρνητικής Επιμέτρησης του έργου και στη 

συνέχεια συνέταξε και θεώρησε στις 17-03-2014 τον 3° - Αρνητικό Λογαριασμό του έργου  

σύμφωνα με τον οποίο, εφόσον ο Ανάδοχος δεν αποκαθιστά τις βλάβες του έργου, θα πρέπει 

να καταβάλει  το ποσό των 296.422,98 € με Φ.Π.Α.. 

       Τέλος   απορριφθεισών των ενστάσεων και   διοικητικών προσφυγών του από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και βεβαιωθέντος ταμειακά του παραπάνω ποσού σε 

βάρος της εταιρείας , εκκρεμούν πλέον δικαστικά οι προσφυγές και ανακοπές που άσκησε η 

ανάδοχος εταιρεία και το προανφερόμενο αίτημα αυτής  εξώδικης επίλυσης διαφοράς επί του 

οποίου δεν υπήρξε πρόοδος …” 

 

        ΄Υστερα από  τα παραπάνω  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, ζητείται  να ορισθεί ο υπογράφων έμμισθος νομικός σύμβουλος του Δήμου 

Ρόδου Θεόδωρος Παπαγεωργίου, προκειμένου να παραστεί ως πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Δήμου Ρόδου , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,  στις 28-

06-2019 ή άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο  και να καταθέσει τον φάκελο , τις 

απόψεις της υπηρεσίας και  υπόμνημα  και να ζητήσει την απόρριψη της με  

ημερομηνία 18-03-2013 και με αρ. καταθ.ΑΒΕΜ ΠΡ 37/ 20-03-2013 προσφυγής της  

ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ  Ε.Ε» και να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη. 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/30633/12-6-2019 της νομικής υπηρεσίας,  
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 Την απόφαση 226/2019 (ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εξουσιοδοτείται και ορίζεται  ο έμμισθος νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κος 

Παπαγεωργίου Θεόδωρος να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 28-6-

2019 ή σε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο και να καταθέσει  φάκελο, τις απόψεις της 

υπηρεσίας και υπόμνημα και να ζητήσει την απόρριψη της με ημερομηνία 18-3-2019 και με αρ. 

καταθ. ΑΒΕΜ ΠΡ37/20-3-2019 προσφυγή της ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και να καταδικαστεί η δικαστική 

δαπάνη. 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ 2
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                         Aπόφ. Αρ. 246 / 2019 (ΑΔΑ: 66ΧΧΩ1Ρ-941) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού 

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

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/31625/18-6-2019) 
 

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

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ.πρωτ. 2/31625/18-6-2019, η οποία έχει ως 

εξής:  

Θέμα :Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού 

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

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

παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 77.507,00 €. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/31625/18-6-2019 του τμήματος Προμηθειών,  

 Την απόφαση 226/2019 (ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για «Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» όπως 

παρακάτω:  
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H Οικονομική  Επιτροπή  έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

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

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

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

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

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

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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



466  

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

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

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

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

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

19. Την με αριθμό ……../2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν:   

i) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

ii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης  

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

21. Την απόφαση Δημάρχου 447/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  

22.  Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:19REQ005030307. 

23.  Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:19REQ005108037.                                               

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 

Τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» για την περίοδο από 01/09/2019 

έως 01/09/2020, προϋπολογισμού  €77.507,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

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

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

66510000-8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2019-2020 

6252.0001 

6253.0001 

77.507,00 77.507,00 

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

ασφάλιση οχημάτων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην 

παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ 4 Ν.4412/16 (Τ.Ε.Υ.Δ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1΄ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

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

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

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

ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 

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

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

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

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

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

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

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

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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

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

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

Θα αναρτηθεί:  

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

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

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

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

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

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

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

Email:nafantenos@gmail.com.  

Συνοπτικά Στοιχεία 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

………………………. και ώρα 15:00π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

………………………. και ώρα 15:00μ.μ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV     

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που 

υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 

2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

χωρίς Φ.Π.Α και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

ποσοστό  

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

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

77.507,00€  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

http://www.promitheus/
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%
145

 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.
146

.(επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 15Ο:ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 17Ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΡΘΡΟ 18Ο :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 24ο:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α1» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

                                                 
145 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). 
146 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική  

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-

6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  ……./……/2019 και  ώρα 13:00π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι ……../……../2019 και ώρα 

15:00μ.μ. 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των 

ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά στο 

σύνολο των ειδών της  παρούσας διακήρυξης. 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …………. ώρα 15:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…………… ώρα 15:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα 

άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά  ισχύος 

είναι: 

α) η σύμβαση  

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) οι τεχνικές προδιαγραφές - μελέτη  

στ) ο προϋπολογισμός 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: Γλώσσα διαδικασίας  

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση
147

. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

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

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

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
148

 (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
149

,  και η 

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

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

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

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

                                                 
147 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
148παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
149 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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

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

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

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική
150

. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό 

και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  

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

     σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

δημοσίων συμβάσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα 

διακήρυξη .  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με 

μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι 

εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

                                                 
150 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το 

άρθρο 15 της με αρ. ΥΑ 56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ 1924Β) Υπουργικής Απόφασης ¨Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 

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

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, και 

του Π.Δ 28/15  « Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.» 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
: -Λόγοι αποκλεισμού  

 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

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

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

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

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

και δεσμευτική ισχύ.
151

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

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

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

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α' του Ν. 4412/16,  

                                                 
151 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και 
δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

του ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

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

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

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

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

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

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

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:–Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το άρθρο 15 της ΥΑ 

57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 
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Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

Α1.1) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς  δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
152 153

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

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
154

 και Δ
155

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να 

δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη 

διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 

υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )καθώς 

και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )  προς απόδειξη ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται ψηφιακά 
156

 και  

υποβάλλεται ηλεκτρονικά
157

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί 
158

,
159

 : 

                                                 
152 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
153 Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 

ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 

άρθρου 235 
154 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
155 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
156

Βλέπε άρθρο 8 παρ 3 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
157Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, 
πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

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

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

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

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

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

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 
οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 

εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 

των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
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Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του  

άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης  

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

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

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

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

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
160

 

Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  20 της διακήρυξης  

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 

επάρκειας
161

 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 

προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή 

τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη 

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

κάτωθι:  

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

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

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

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

την προμήθεια των αγαθών.  

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

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

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης 

του Έργου.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής 

επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 

προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

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

προσκόμιση των κάτωθι:  

                                                                                                                                                         
158

 Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ  για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα 
ίδια κριτήρια επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση. 
159

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

κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους 

όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
160 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
161 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται 

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

την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης  

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

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

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

επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ,υπογράφονται ψηφιακά,   με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος 

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

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

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

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 4250/2014. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 

να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας 

των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 

αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον 

Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται 

από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
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έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής  

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος 
162 ,

  
163

  απαιτείται 

να προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ ότι το ύψος του ετήσιου 

                                                 
162 Βλ. άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16. 
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κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας  είναι μεγαλύτερο από το ποσό του 

προϋπολογισμού με Φ.Π.Α,  της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α της υπό ανάθεσης 

υπηρεσίας. 

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική 
164

 
165

 επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ  ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος  

έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση  δύο συμβάσεων επιτυχώς τα τελευταία (5) έτη, ανάλογης 

υπηρεσίας με την προκηρυσόμενη της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να πληρούνται 

από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα.   

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη 

για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι 

δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της 

προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

                                                                                                                                                         
163 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δήλωση για το 

συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα καθώς και του κύκλου εργασιών του που αφορά ειδικότερα το 
προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας για 

την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα. 
164

 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού 

εξοπλισμού της επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα κλπ. 
165 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσθέτουν επιπλέον όρους, πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη υποσημείωση, ώστε 

να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να 

εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
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προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν 

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, 

παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 

74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 

εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με 

νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με 

τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, 

παρ.5, Ν.4412/16). 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
: Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : Δημοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες
166

.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια,  

 την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και 

στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων  μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», σε ημερομηνία 

και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο ) φακέλων των τεχνικών προσφορών , οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ,οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν , θα έχουν  ηλεκτρονική  

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

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

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

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

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

                                                 
166 Δημοσιεύεται στο νομαρχιακό  και τοπικό  τύπο.  
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επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και 

ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις διατάξεις του Βιβλίου 

ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών
167

 από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της 

μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με 

την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων     ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία
168

. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοσποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά 

αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο 

Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης 

λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
168 Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

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

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

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

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

δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

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

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

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

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

ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και τις 

μεταβολές του. 
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(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

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

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

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

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 
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της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά 

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

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

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας
169

  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας  του προσφέροντος 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο 

δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε 

έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων 

που συμμετέχει, του υπό ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της 

ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 

του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 

αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής 

διάταξης κλπ). 

 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας
170

. Ελάχιστη προϋπόθεση  

τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη 

προκηρυσσόμενη, προμήθειες
171

, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς.  Αντίστοιχο έργο 

ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο 

προϋπολογισμό. Εάν η προμήθεια
172

  υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 

υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό 

Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως 

εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι 

η σχετική Σύμβαση Έργου. 

                                                 
169Τα  Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας του υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα 

Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
170 Τα  Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η 

απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
171 (Η) υπηρεσίες 
172 (Η) η υπηρεσία  
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(8.) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
173

 

,καθώς και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (δεν 

απαιτούνται στην παρούσα).  

 (9) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια ικανότητα του ( 

τεχνική /οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο 

χρόνο υλοποίησης της προμήθειας 
174

 

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

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

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

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

(δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 

υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται 

στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα 

της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας  διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16). 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

                                                 
173 συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ( εφόσον απαιτείται από τη φύση της προμήθειας  /υπηρεσίας  
174 Η της υπηρεσίας  
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προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. .(παρ 3 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται .(παρ 4 άρθρου  103 

Ν.4412/16 ). 

 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου»  και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,  η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται.(παρ 5 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ). Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης , είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους ,είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16 ).Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα 

στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16.(παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16 ). 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 18
ο
:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ . 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.». ( άρθρο 105 παρ 3 )  

 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες»  από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. ( άρθρο 105 παρ 4 )  

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  «Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 

1 του άρθρου 106» ( άρθρο 105 παρ 5)  
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ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 Η σύμβαση και η ασφάλιση των οχημάτων θα έχει ισχύ από την 01/09/2019 και μέχρι και τις 

01/09/2020.  

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/16).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

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

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

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

 αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' 

αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 

την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 



493  

ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι 

του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 

η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

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

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  
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o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, 

η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα 

της παρούσας διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 22
ο
: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

26
η
 Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε 

συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από 
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πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να 

ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι 

προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για 

προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται 

στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση 

που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι 

προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με 

δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει συνολικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν 

ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει 

για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα 

Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική 

απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των 

ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .Η αμοιβή του 

Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, 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..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 25
Ο
 :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο
 :Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1’ 

            ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

                          [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
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  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 
- Ονομασία: Δήμος Ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 85100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-

2019.  CPV: 66510000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες ασφάλισης. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : όχι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

                                                 
175 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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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
xc 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
xci

; 

 

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
xcii

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους
xciii

; 

[] 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 

 

α) [……] 
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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. 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
xciv

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

xcv
 

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

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xcvi

· 

ii) δωροδοκία
xcvii,xcviii

· 

iii) απάτη
xcix

· 

iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
c·
 

v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
ci
· 

vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνcii.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
ciii

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
civ

 

Εάν ναι, αναφέρετε
cv

: 

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): 

[……][……][……][……]
cvi

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
cvii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
cviii

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
cix

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
cx

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 cxi

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
cxii

; 

[] 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
cxiii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
cxiv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
cxv

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων
cxvi

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
cxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
cxviii

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
cxix

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
cxx

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
cxxi

, 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
cxxii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
cxxiii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
cxxiv

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
cxxv.

 
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): [……]    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΣ 12ΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ 2019-20 

Α/Α 

Είδος 

Οχήματ

ος ή 

Μ.Ε. 

Αριθμός 

Κυκλοφ

ορίας 

Οχήματ

ος ή 

Μ.Ε. 

Εργ. Κατ. Οχήμ. 

- Δικ.  

Τύπος 

Οχήμ. - Δικ. 

Α 

Έτος 

Κυκλ. 

Οχήμ. 

- Δικ. 

Αρ. Πλ. Οχήμ. - 

Δικ. 

Πρα

γμ 

Ισχύ

ς  

Οχή

μ. - 

Δικ. 

(Hp

) 

Φο

ρ. 

Ισχ

ύς 

Οχ

ήμ. 

- 

Δικ

. 

(H

p) 

Κυβι

σμός 

Οχήμ

. - 

Δικ. 

ΕΝΔ

ΕΙΚ. 

  

ΤΙΜ

Η  

1 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3447 
NISSAN 

UVL2LJYF

24NQ2 

28-05-

2009. 

VWASHTF248105

0081. 
  16 2.488 173 

2 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3448 
NISSAN 

UVL2LJYF

24NQ3 

20-05-

2009. 

VWASHTF248105

8959. 
  16 2.488 173 

3 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΗ 

3449 
MERCEDES 315CDI 

28-05-

2009. 

WDB9066331S352

253. 
    2.148 466 

4 
Επιβατικ

ό-(Jeep) 

ΚΗΗ 

4714 
MITSUBISHI 

OUTLAND

ER CB 821 

28-05-

2009. 

JMDXJCW8W9F5

01944. 
  14 1.968 122 

5 

Βυτίο 

μεταφορ

άς μη 

πόσιμου 

νερού 

ΚΗΥ 

1203 
VOLVO   1997.     33   224 

6 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1231 
VOLVO FL 615 

03-09-

1999. 

YV2E4CA0XB219

236. 
  33 2.148 224 

7 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1256 
VOLVO FLH4X2R 

03-01-

2001. 

YV2E4CBA1YB26

8417. 
  33   275 

8 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1291 
MITSUBISHI L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402D0

06037. 
  17   173 

9 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1292 
MITSUBISHI L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402D0

06039. 
  17   173 

10 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1293 
MITSUBISHI L200 

25-07-

2002. 

MMBONK7402D0

06040. 
  17   173 

11 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1294 
SFAKIANAKIS SS 500/50L 

09-08-

2002. 

XG9550L02E3B01

219. 
  41   501 
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12 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

108309 
NISSAN 

CABSTAR 

35.13 

21-01-

2009. 

VWASHTF248105

7590. 
130     138 

13 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

17809 
KOMATSU WB93R-2 

20-07-

2000. 
EKI93F21537. 97     138 

14 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΜΕ 

17810 
KOMATSU GD521A-1E 

20-07-

2000. 
12064. 140     138 

15 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

17825 
CASE 1845C 2000. JAFO253313. 52     115 

16 
Φορτωτή

ς 

ΜΕ 

17826 

INTERNATION

AL 
530C 

22-09-

2000. 
3470549D002350. 175     138 

17 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

38080 
CASE 580SK 

14-06-

1996. 
JJHOO46828. 80     138 

18 Τρακτέρ 
ΑΜ 

52126 

DEERZCUMPA

NY 

JOHNDEER 

3520(268) 
2008. LV2520E486157. 

25,9

8 
    94 

19 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4718 
MERCEDES 2626K 

08-08-

1997. 

WDB39534214350

472. 
  76 

12.67

5 
302 

20 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

4722 
NISSAN 

TK3 

NCH1LCHT

KOFQ4 

30-09-

2010. 

VWANHTTKO850

53320. 
  27 4.462 256 

21 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

4736 
RENAULT  TRAFIC 2006. 

VA1JLBAB66Y12

6677 
  14 1.998 154 

22 

Φορτηγό

-

Δορυφορ

ικό 

ΚΗΙ 

9143 
PIAGGIO 

PORTER 

S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS85000005755

85. 
  9   123 

23 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1061 
MERCEDES 1314/42 1991. 

WDB67503315532

925. 
  36   275 

24 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1062 
MAZDA E3000 1978. TA3HI 501358.   18 1.770 173 

25 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1224 
MAZDA B 2600 

14-05-

1999. 

JMZUF8UE200719

681. 
  17   173 

26 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1230 
FIAT  

IVECO - 

CO 100E 

23-07-

1999. 

ZCFA1ADOOO22

78867. 
  35   501 

27 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1283 
MITSUBISHI 

CANTER - 

FE64 

12-12-

2001. 

TYBFE649E6DR0

1112. 
23     210 

28 
Επιβατικ

ό-(Jeep) 

ΚΗΥ 

1284 
LADA NIVA 

11-12-

2001. 

XTA212140216056

44 
12   1.690 129 

29 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1335 
FIAT 

DOBLO 

CARGO 

03-11-

2004. 

ZFA223000052789

69. 
  13   275 

30 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1338 
FIAT  DOBLO 

19-05-

2005. 

ZFA223000052488

81. 
  11 1.596 129 

31 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

100650 
PIAGGIO 

PORTER B 

(4x2) 

20-11-

2007. 

ZAP850000056861

9. 
      125 

32 Σάρωθρο 
ΜΕ 

101701 

ALFREDKARC

HERGMBH CO 
ICC1D 

21-11-

2007. 
23144. 16,7     83 

33 
Φορτωτή

ς 

ΜΕ 

117661 
CATTERPILAR 950 M 

26-04-

2010. 

CAZO9504LNIA02

688. 
199     138 

34 
Μπετονι

έρα  

ΜΕ 

120284 

METALGALAN

TE 

A1700/CAR

MIX ONE 

24-10-

2012. 
CXONEA76491. 38     106 

35 
Πυροσβε

στικό 

ΜΕ 

17815 
MAZDA UN8D32 

07-08-

2000. 

JMZUN8D320W12

0771. 
78     302 

36 

Πλυντήρ

ιο 

Κάδων 

ΜΕ 

17946 
MERCEDES 1722 

01-08-

2002. 

WDB65203815738

933. 
217     138 

37 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

46754 
JCB 3CX-4X4 

22-03-

1999. 
3CX-4/409929. 85     138 
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38 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΜΕ 

46756 
KOMATSU GD521A-1E 

14-05-

1999. 
G52A-12143. 140     138 

39 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

73558 
FIAT - HITACHI 

FB110/2/-

4PS 

23-04-

2003. 

FB110/2-

4PS031034110. 
106     138 

40 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

93690 

NEW 

HOLLAND 
LS 170 

23-07-

2007. 

LMULS170N6M43

8131. 
50     115 

41 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

3708 
FIAT MULTIPLA 

28-03-

2002. 

ZFA860000216029

3. 
  11 1.596 129 

42 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΗ 

3405 
FORD   

31-07-

2008. 

WFODXXTTFD8C

10579 
16   2.402 466 

43 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3407 
PIAGGIO LP-TRME 

08-08-

2008. 

ZAPS85000005785

57. 
  9 1.296 123 

44 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3408 
PIAGGIO LP-TRME 

08-08-

2008. 

ZAPS85000005782

44. 
  9 1.296 123 

45 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3435 
MAN TGL 12240 

09-04-

2009. 

WMAN04ZZ29Y2

29344. 
  41 6.871 247 

46 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3440 
MAN TGM15280 

04-05-

2009. 

WMAN16ZZ28Y2

07156. 
  42 6.871 302 

47 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3441 
MAN TGM18280 

24-04-

2009. 

WMAN18ZZ79Y2

29327. 
  42 6.871 302 

48 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

4700 
FORD 

FUSION 

FXJA1 

5BEEKK 

14-07-

2009. 

WFOUXXGAJU8C

36123. 
  10 1.388 122 

49 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΙ 

3979 

TEMSA 

SANAYI 
SAFARI 

30-04-

2007. 

NLTTB162J010506

11. 
  72   501 

50 

Φορτηγό

-

Δορυφορ

ικό 

ΚΗΙ 

9142 
PIAGGIO S85E 2008. 

ZAPS85000005755

75. 
  9   123 

51 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1097  
MERCEDES   

03-11-

2000. 

WDB62110715515

285. 
  66   335 

52 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1147 
MERCEDES   

09-05-

1994. 

WDB6561091K032

678. 
  57   335 

53 
Γερανοφ

όρο 

ΚΗΥ 

1182 
NISSAN   

03-11-

2000. 

VWAM1336KTA3

85814 
36     327 

54 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1235 
MERCEDES 1523 

13-12-

1999. 

WDB9700731K425

015. 
  38   275 

55 
Επιβατικ

ό-(Jeep) 

ΚΗΥ 

1257 
SUZUKI VITARA 

04-01-

2001. 

VSEETVO1VNA2

11969. 
  11 1.590 129 

56 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1289 
MITSUBISHI CANTER 

25-06-

2002. 

TYBFE544E4DS06

046. 
  18   173 

57 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1314 
HYUNDAI  MATRIX 

04-02-

2004. 

KMHPM81CP3U0

82756. 
  11 1.599 129 

58 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

101721 
MUSTAG 2076 2008. 

MMCO2076J00004

879. 
80     138 

59 

Πλυντήρ

ιο 

Κάδων 

ΜΕ 

107219 
IVECO ML 150E25 2008. 

ZCFA1LJ03025298

91. 
252     138 

60 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

117664 
NISSAN F24.25.45 2009. 

VWASHIFT24921

04313. 
130     138 

61 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

17881 
KOMATSU WB93R-2 1999. FKT936F21254 97     138 

62 
Φορτωτή

ς - 

ΜΕ 

38015 
JCB 3CX4T 1991. 3CX-4/403931 85     138 
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Εκσκαφέ

ας 

63 Σάρωθρο 
ΜΕ 

38081 
RAVO 5000STH 1993. 504679305015 121     138 

64 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9467 
PEUGEOT ELYSEO 50 1999. 0012128.     50 41 

65 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

2067 
PIAGGIO LIBERTY 

18-12-

2002. 
2820000017280.     50 41 

66 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3445 
FIAT -IVECO 

IVECO - 

33LK8CA64 

23-09-

2009. 

ZCFC65D0005778

321. 
  18 2.998 173 

67 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3446 
FIAT -IVECO 

IVECO - 

33LK8CA65 

14-09-

2009. 

ZCFC65D0005778

318. 
  18 2.998 173 

68 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΙ 

3965 
OPEL ASTRA 

16-03-

2006. 

WOLOAHL486804

6750. 
  10 1.364 122 

69 
Επιβατικ

ό-(Jeep) 

ΚΗΙ 

3966 
MITSUBISHI PAJERO 

29-05-

2006. 

JMBONK9406J001

196. 
  17 2.477 173 

70 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1101 
SCANIA 

P93ML4Χ2

2 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z01188

040. 
  51   302 

71 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1102 
SCANIA 

P93ML4Χ2

2 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z01188

012. 
  51   302 

72 
Γερανοφ

όρο 

ΚΗΥ 

1131 
NISSAN L80 

24-01-

1994. 

VSKL8014SNB353

753. 
      446 

73 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1241 
MERCEDES 1523 

08-03-

2000. 

WDB9700731K416

394. 
  38   258 

74 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1242 
FIAT -IVECO 

IVECO - 

MP 190E 

30W 

08-03-

2000. 

WJMB1VMT00C0

6308. 
  57   270 

75 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1271 
MITSUBISHI L200 

14-06-

2001. 

MMBCNK740D04

3747. 
  17   173 

76 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1272 
MITSUBISHI L200 

14-06-

2001. 

MMBONK7401D0

43528. 
  17   173 

77 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1302 
VOLVO 

B7R 4Χ2 

310/99 204 

26-03-

2003. 

YV3R6H1162A003

964 
  44   501 

78 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1323 
VOLVO FL E4Χ2R 

05-05-

2004. 

YV2E4CCA13B35

1482. 
  33   275 

79 
Πυροσβε

στικό 

ΚΗΥ 

1339 
MITSUBISHI L200 

30-05-

2005. 

MMBCNK740YD0

37611. 
  17   173 

80 Σάρωθρο 
ΜΕ 

17923 
DULEVO 5000 

09-04-

2002. 
5000A00216. 110     138 

81 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

27462 
CASE 580K 

19-11-

1990. 
JJH0009099. 86     138 

82 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

78458 
CASE 70 XT 

17-05-

2004. 
JAF0387323. 83     138 

83 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι  

ΜΕ 

93700 
CATTERPILAR 246 B 

28-08-

2008. 

CATO246BCCPAT

O4947. 
80     138 

84 Δίκυκλο 
ΡΚΕ 

0119 
YAMAHA TW125 

25-01-

2001. 

JYADE011000034

79. 
  2 125 64 

85 Δίκυκλο 
ΡΚΕ 

0168 
YAMAHA TW125 

22-02-

2001. 

JYADEO1100PKE

1680021974. 
  2 125 64 

86 Δίκυκλο 
ΡΚΜ 

0793 
SUZUKI DL 650 

07-09-

2005. 

JS1B111110012032

7. 
  8 645 93 

87 Φορτηγό 
ΡΟΑ 

6402 
MITSUBISHI CANTER 

26-02-

1988. 
FE444EOK505337.   20   173 

88 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΡΟΑ 

6720 
MERCEDES 814/37 

05-04-

1988. 

WDB67401215344

417. 
  36   224 



514  

89 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

2151 
LAND ROVER 90 

09-03-

1990. 

SANDVAD8FA-

403347. 
  16   173 

90 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

4621 
MITSUBISHI L200 

22-02-

1991. 

JMBONKIIOLP00

0714. 
  11   158 

91 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

4622 
MITSUBISHI L200 

22-02-

1991. 

JMBONK110LP00

0719. 
  11   158 

92 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9507 
SUZUKI MAGIC 50 

22-09-

1999. 
101169.     50 41 

93 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9508 
SUZUKI MAGIC 50 

22-09-

1999. 
102590.     50 41 

94 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4732 
KΥMCO S6 2004. 6001041600103.     50 41 

95 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

5585 

ZONGSHEN 

INDUSTRIAL 
ZS 5003 2005. 45159574.     50 41 

96 Δίκυκλο ΤΡ 1598 HONDA ΜΤ 50 
12-09-

1984. 
5007871.     50 41 

97 Δίκυκλο ΤΡ 4018 HONDA 
HONDA 

MT 50 

09-06-

1986. 
5109748.     50 41 

98 Δίκυκλο ΤΡ 9549 SUZUKI  TS  50 
14-07-

1989. 
126365.     50 41 

99 Δίκυκλο ΤΥ 4917 HONDA Μ-Τ-50 
04-06-

1992. 
5117693.     50 41 

100 
Επιβατικ

ό 

ΖΚΚ 

6522 
FIAT PUNTO 

30-07-

2002. 

ZFA188000004794

35. 
  9 1.242 122 

101 
Γερανοφ

όρο 

ΚΗΗ 

3412 
VOLVO FL 

18-09-

2008. 

YV2TBMOA88B5

22758. 
  43   359 

102 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3436 
PIAGGIO LP-TRME 

17-03-

2009. 

ZAP850000058070

7. 
  9 1.296 123 

103 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3443 
MERCEDES 1829K 

11-05-

2009. 

WDB9525031L427

093. 
  38 6.374 275 

104 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4709 
MITSUBISHI L200 

16-11-

2009. 

MMBENKB407D1

75925. 
  17 2.477 173 

105 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

3975 
MITSUBISHI TD 006 

19-12-

2006. 

TYBFE74BD4DT1

1677. 
  18   173 

106 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1053 
MERCEDES 814 

31-03-

1992. 

WDB67404215586

551. 
  36   275 

107 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1103 
MERCEDES   

27-05-

2005. 

WDB62110715444

477. 
  66   335 

108 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1174 
MITSUBISHI L200 

20-02-

1996. 

JMBCNK340TP00

0127. 
  17   173 

109 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1236 

DAIMLER 

CHRYSLER 
CO2 

23-12-

2002. 

WDB9520031K439

985. 
  72   335 

110 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1237 
MITSUBISHI L200 2000. 

ΜΜΒΟΝΚ740ΧD0

30031. 
  17   173 

111 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1238 
MITSUBISHI L200 

17-01-

2000. 

MMBONK740XD

O16363. 
  17   173 

112 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1244 
VOLKSWAGEN 

TRANSPOR

T 

20-03-

2000. 

WV1ZZZ70ZYHO

65249. 
  17 2.461 173 

113 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1245 
VOLKSWAGEN 

TRANSPOR

T 

20-03-

2000. 

WVIZZZ70ZYHO6

5591. 
  17 2.461 173 

114 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1274 
MITSUBISHI L300 

04-12-

2001. 

JMBJNP15VYA00

0693. 
  17   173 

115 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1295 
HYUNDAI  MATRIX 

30-10-

2002. 

KMHPM81CP2U0

68355. 
  11 1.599 129 

116 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1299 
MITSUBISHI CANTER 

20-01-

2003. 

TYBFE544E4DS10

735. 
  18   173 

117 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1300 
MAN 18285 

20-01-

2003. 

WMAL87ZZZ2Y0

96602. 
  41   302 
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118 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1301 
MITSUBISHI CANTER 

30-01-

2003. 

TYBFE544E4DS06

477. 
  18   173 

119 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1305 
MITSUBISHI L200 

28-07-

2003. 

MMBONK7403DO

44788. 
  17   173 

120 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1306 
MITSUBISHI L200 

28-07-

2003. 

MMBONK7403D0

21280. 
  17   173 

121 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1312 
FIAT  PUNTO 

25-11-

2003. 

ZFA188000006111

65. 
  9 1.242 122 

122 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

100626 
CATTERPILAR 246B 

29-08-

2007. 

CATO246BCPAT

O5131. 
80     138 

123 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

101716 
JCB 3CXCSM4T 

03-03-

2008. 

SLP3CXCSC71330

034. 
101     138 

124 
Πυροσβε

στικό 

ΜΕ 

111171 
ISUZU TF 

13-03-

2009. 

 

MPATFS86HΒ543

10. 

136     138 

125 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

111172 
JCB 

4CXL 4WS 

- SM 

13-03-

2009. 

JCB4CXCSME813

47754. 
101     138 

126 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

17948 
JCB 

4CX-4WS-

SM 

20-08-

2002. 
0499706. 91     138 

127 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

38016 
JCB 3 C X 41 

04-10-

1993. 
3CX4/407678, 85     138 

128 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΜΕ 

87488 
HBM SHM4N 

29-03-

2006. 
3200210505. 136     138 

129 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

87489 
JCB 3 C X 4T 

29-03-

2006. 
3CX 4/406618. 85     138 

130 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

87490 
NISSAN ATLEON 

23-03-

2006. 

VWANBFTKOY15

10166. 
110     138 

131 
Οδοστρ

ωτήρας   

ΜΕ 

93655 
BOMAG 

BW90 AD-

2. 
2006. 101460520140 16     139 

132 
Οδοστρ

ωτήρας   

ΜΕ 

93656 
BOMAG 

BW-213 

DH-36. 
2006. 101580220118 125     138 

133 Σάρωθρο 
ΜΕ 

93672 
MERCEDES 1417 CAK 

06-05-

2007. 

WDB61631525456

334. 
170     138 

134 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

93682 
CASE 

580 K 

TURBO 

18-06-

2007. 
JJHOO522084 80     138 

135 Δίκυκλο 
ΡΚΒ 

0772 
PIAGGIO 

RUNNER 

FX 125 

18-09-

2000. 

ZAPM0700003011

252 
9   125 64 

136 
Λεωφορ

είο 

ΡΟΖ 

2893 
MERCEDES 61302P 

12-12-

1996. 

XH961302PR2B21

030. 
  27   501 

137 Φορτηγό 
ΡΟΗ 

7634 
MITSUBISHI SITIPOL 

17-07-

2000. 

MMBCNK740YD0

450406. 
  17 2.477 173 

138 
Επιβατικ

ό-(Jeep) 

ΡΟΗ 

8376 
SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

14-09-

2000. 

JSAFTD32VOO12

1962. 
  14 1.998 122 

139 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΚ 

8442 
DAEWOO KLAT 

30-05-

2002. 

KLATF48C12B711

914. 
  9 1.349 122 

140 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΚ 

8443 
DAEWOO KLAT 

30-05-

2002. 

KLATF48C12B711

915. 
  9 1.349 122 

141 
Λεωφορ

είο 

ΡΟΜ 

2984 
MERCEDES   

28-03-

2003. 

WDB6703661N010

219. 
  24   466 

142 
Λεωφορ

είο 

ΡΟΜ 

8124 

DAIMLER 

CHRYSLER 
313 CDI 

11-11-

2004. 

WDB9036721R683

260 
  15   513 
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143 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΝ 

4759 
FIAT IDEA 

19-01-

2006. 

ZFA350000001053

47. 
  10 1.368 122 

144 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΡ 

2149 
NISSAN 

NISSAN 

NOTE 

08-03-

2007. 

SJNFAAE11U1100

412. 
10   1.386 122 

145 

Ελκυστή

ρας + 

επικαθυμ

ενο  

ΡΟΤ 

3784 
MERCEDES   

17-02-

2000. 

WDB9540321K212

129. 
  72   458 

146 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

0515 
PIAGGIO SFERA 

18-08-

1994. 
171111.     50 41 

147 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9272 
PIAGGIO NRG 

30-07-

1999. 
3459.     50 41 

148 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9273 
PIAGGIO NRG 

30-07-

1999. 
6923.     50 41 

149 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9274 
PIAGGIO NRG 

30-07-

1999. 
7145.       41 

150 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

737 
PIAGGIO RUNNER 

07-09-

2000. 
1400003065930.     50 41 

151 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

3415 
HYUNDAI  

ATOS 

PRIME 

07-06-

2002. 

KMHAG51GP2U2

59489. 
  7 999 101 

152 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

3419 
FIAT  

PUNTO - 

BXA1A 

01AB 

19-01-

2005. 

ZFA188000007546

31. 
  9 1.242 122 

153 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

3976 
MITSUBISHI F 038 

27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU0

1046. 
18     173 

154 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

3977 
MITSUBISHI F 038 

27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU0

1045. 
  18   173 

155 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΙ 

3978 

DAIMLER 

CHRYSLER 
1318 

04-04-

2007. 

WDM9700651L16

4329. 
25     256 

156 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

9145 
PIAGGIO S85 E001 

01-02-

2008. 

ZAPS85000005755

79. 
  9   123 

157 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1058 
MERCEDES 1314 Κ /13 

26-10-

1992. 

WDB67504615938

127. 
  36   275 

158 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1075 
MITSUBISHI FE444EXL5 

04-10-

1991. 

JMBFE444EOKA5

3691. 
  20   173 

159 
Πυροσβε

στικό 

ΚΗΥ 

1177 
STEYR 16S26 

28-06-

1996. 

VAN1626YY61YY

2087 
  46   247 

160 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1209 
FORD   

TRANSIT 

BUS 130124 

28-03-

1998. 

WFDEXXGBVEV

K12486. 
  17   466 

161 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1267 
MITSUBISHI L200 

09-05-

2001. 

MMBONK7401D0

37673. 
  17   173 

162 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1268 
MITSUBISHI L200 

09-05-

2001. 

MMB0NK7401D03

7674. 
  17   173 

163 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1286 
MITSUBISHI L200 

26-02-

2002. 

MMBONK7401D0

67785. 
  17   173 

164 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1287 
MITSUBISHI L200 

26-02-

2002. 

ΜΜΒ0ΝΚ7401D06

7784. 
  17   173 

165 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1288 
VOLVO FL E4χ2R 

09-04-

2002. 

YV2E4CCA51B28

8352. 
  33   224 

166 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1296 
MAN SS500/50L 

05-11-

2002. 

XG9550L02E3B01

220. 
  41   501 

167 
Πυροσβε

στικό 

ΚΗΥ 

1325 
MITSUBISHI L200 

17-06-

2004. 

MMBCNK7403D0

68856. 
  17   173 

168 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1347 
ISUZU NKR 77013 

20-01-

2006. 

JAANKR77E67100

016. 
  18   173 

169 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1348 
ISUZU NKR 77013 

20-01-

2006. 

JAANKR77E67100

015. 
  18   173 

170 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1349 
ISUZU NKR 77013 

20-01-

2006. 

JAANKR77E67100

014. 
  18   173 

171 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

116779 

NEW 

HOLLAND 
L170 

31-12-

2009. 

LMUOL170N7M6

8878. 
53     115 
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172 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

17841 
KOMATSU WB93R-2 

20-11-

2000. 
93F21250 97     138 

173 Σάρωθρο 
ΜΕ 

17892 
DULEVO 

2004V-

200QUATT

RO 

26-09-

2001. 
2004V00133 62     125 

174 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

83773 
NISSAN TL110-35 2003. 

VWASBFTLD3217

5906. 
120     138 

175 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 

0112 
PIAGGIO Μ44 

09-08-

2007. 

ZAPM4440000007

791 
  2 151 69 

176 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΡΟΕ 

5291 
FIAT  FIORINO 

04-02-

1994. 

ZFA146000082757

93. 
  10   123 

177 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΜ 

9642 
NISSAN MICRA 

18-03-

2003. 

SJNFBAK12U1319

504. 
9   1.240 122 

178 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3409 
PIAGGIO 

PORTER 

1300 

08-08-

2008. 

ZAPS85000005768

04 
  9   123 

179 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3442 
NISSAN D22 

30-04-

2009. 

JN1APGD22U0075

519. 
  16 2.488 173 

180 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΗ 

4710 
PIAGGIO 

585LVZBR

ME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V0000055

2408. 
  9 1.296 123 

181 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΗ 

4711 
PIAGGIO 

S85LV-

ZEBRME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V0000553

003. 
  9 1.296 123 

182 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1054 
MITSUBISHI 

FE444EXU

S 

12-06-

1992. 

JMBFE444EOKA6

1478. 
  20   173 

183 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1128 
MERCEDES 1314/31 

06-12-

1993. 

WDB67504615969

03. 
  36   275 

184 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1185 
MERCEDES 1314K 

19-09-

1996. 

WDB6750461K185

739. 
  36   275 

185 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1250 
MAN 15 224 

07-07-

2000. 

WMAL82ZZZYY0

62568. 
  41   302 

186 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1254 
MITSUBISHI L200 

24-10-

2000. 

MMBCNK74OYD

048687. 
  17   173 

187 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1269 
MITSUBISHI L200 

15-05-

2001. 

MMBCNK740YD0

37613. 
  17   173 

188 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1277 
FIAT IVECO 

10-09-

2001. 

ZCF045801052907

31. 
  18   466 

189 
Γερανοφ

όρο 

ΚΗΥ 

1282 
VOLVO FL612 

14-12-

2001. 

YV2E4C3A3XB22

6554. 
  33   327 

190 

Βυτίο 

μεταφορ

άς μη 

πόσιμου 

νερού  

ΚΗΥ 

1285 
FIAT IVECO 

20-02-

2002. 

ZCFA1TM0102369

639. 
  35   224 

191 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1297 
HYUNDAI  MATRIX 

07-11-

2002. 

KMHPM81CP2U0

68364. 
  11 1.599 129 

192 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1341 
MITSUBISHI L200 

12-07-

2005. 

MMBJNK7404D03

4368. 
  17   173 

193 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1342 
MITSUBISHI L200 

12-07-

2005. 

MMB0NK6405D03

5262. 
  17   173 

194 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

116778 

NEW 

HOLLAND 
L175 

31-12-

2009. 

LMUOL175N7M4

53518. 
57     125 

195 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

17847 
KOMATSU WR93R-2 

05-12-

2000. 
FKI93F21183. 97     138 

196 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

5340 
PIAGGIO ZIP CAT 

08-06-

2005. 
2500007016417.     50 41 

197 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

5341 
PIAGGIO ZIP CAT 

08-06-

2005. 
2500007016410.     50 41 
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198 Τρακτέρ 
ΑΜ 

52132 

CNH ITALIA 

S.P.A 

New 

Holland T 

3040 

CHJZN/AA 

2008. HJZL 35568 . 
52/2

6 
    114 

199 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3438 
IVECO IL5 

26-03-

2009. 

ZCFA1VM130253

9332. 
  35 5.880 327 

200 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3439 
MERCEDES   

27-05-

2009. 

WDB9525031L365

483, 
  38 6.374 275 

201 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4707 
SCANIA 124G-420 

31-12-

2010. 

ΑΟ 

72323.(XLEP8X40

004449744) 

426 94 
15.60

7 
302 

202 

Επιβατικ

ό-

Κλούβα 

ΚΗΙ 

3969 
RENAULT PARTNER 

20-07-

2006. 

VF35FDJYE60103

623. 
  13 1.905 122 

203 

Φορτηγό

-

Δορυφορ

ικό 

ΚΗΙ 

9144 
PIAGGIO S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS85000005755

88, 
  9   123 

204 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1141 
MERCEDES 1314/42 1986. 

WDB67503315239

620. 
  34 5.958 275 

205 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1199 
NISSAN ECO-T,160, 

08-12-

2003. 

VWAM1316KSA3

82372. 
  36   275 

206 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1205 
MERCEDES   

05-11-

1997. 

WD8676341K2453

35, 
  25 4.249 256 

207 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1275 
MITSUBISHI L200 

13-08-

2001. 

MMBCNK7401D0

48878. 
  17   173 

208 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1307 
FIAT 

DOBLO 

CARGO 

25-08-

2003. 

ZFA223000052083

33. 
  11   158 

209 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1308 
NISSAN PICK UP 

28-08-

2003. 

JNIAPGD22U0055

114. 
  16   173 

210 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1313 
NISSAN 

TERANNO 

ΙΙ 

05-01-

2004. 

VSKTVUR20U054

4199. 
  19 2.664 154 

211 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1337 
MITSUBISHI L200 

14-01-

2005. 

MMBCNK7403D0

68855. 
  17 2.477 173 

212 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΚΥ 

2728 
SHM SHM4-81B 

16-01-

1991. 
        138 

213 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΚΥ 

2730 

JCB ΒΙΑΜΑΞ 

ΑΒΕΑ 

3D-4-

TURBO 

16-01-

1991. 
333578       138 

214 Φορτηγό 
ΚΥ 

6223 
STEYER ELBO 

ABE 

ELBO Ε180 

- 991200 

2-12-

1987. H 991665/1086/3 
      270 

215 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ  

83759 
CASE 70 XT 

26-04-

2005. 
JAF387342 83     138 

216 
Φορτωτή

ς 

ΜΕ 

107224 
JCB 4562 

20-10-

2008. 

JCB45620P812393

90 
200     138 

217 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

73569 
KOMATSU GD521A-1E 

07-07-

2003. 
93F21555. 97     138 

218 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΜΕ 

73570 
KOMATSU GD521A-1E 

07-07-

2003. 
G52A-12104 140     138 

219 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΚΤ 

0985 
HER CHE 

ATV-

280A(U) 

26-07-

2007. 

RFLCM25207A000

251. 
  3 249 69 

220 
Λεωφορ

είο 

ΡΟΕ 

6539 
MERCEDES MB100DL 

30-06-

1994. 

VSA631332130948

96. 
  17   476 

221 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΚ 

7190 
FIAT MULTIPLA 

28-03-

2002. 

ZFA186000021606

82. 
  11 1.596 160 
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222 Τρακτέρ 
ΑΜ 

52005 

DEERZCUMPA

NY 

JOHNDEER 

3520(007) 
2005. LV3520E158359. 

36/1

8 
    102 

223 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΗ 

3413 
FIAT BCMFB 2008. 

ZFA250000014602

75. 
  16 2.287 173 

224 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3420 
PIAGGIO LR 2ME 2008. 

ZAPS95000000011

66. 
  9   123 

225 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3427 
MITSUBISHI 

CANTER 

FE74 
2009. 

TYBEEZ4884DU1

6898. 
  18 2.977 210 

226 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3428 
MAN TGM18280 2009. 

WMAN08ZZX9Y2

26196. 
  42 6.871 302 

227 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3429 
MAN TGM18280 2009. 

WMAN08ZZX9Y2

26211. 
  42 6.871 302 

228 

Φορτηγό

-

Δορυφορ

ικό 

ΚΗΙ 

9141 
PIAGGIO S85E 2008. 

ZAPS85000005755

94. 
  9   123 

229 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1071 
MERCEDES 1922K/38 1990. 

WDB62110715510

094. 
  66   335 

230 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1077 
FORD 

1600 PICK 

UP 
1993. SGHBNA30681.   11   158 

231 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1144 
ISUZU KAD51 1981. KAD517341821 14     158 

232 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1176 
MERCEDES 2024K/38 1996. 

WDB6561091K180

893. 
  57   335 

233 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1186 
MERCEDES 814 1996. 

WDB6740121K191

846. 
360     275 

234 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1210 
MITSUBISHI L200 1998. 

MMBYNK74JVD

O14417. 
  17   173 

235 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1223 
FORD  

WERKE 

TRANSIT 

BUS 

130207. 

1998. 
WFDEXXGBVEW

U39551. 
  17   466 

236 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1232 
MERCEDES 1523 1999. 

WDB9700731K412

889. 
  38   275 

237 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1247 
IVECO 

MP190E30

W 
2000. 

WJMB1VMT00C0

63017. 
  57   270 

238 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1248 
MITSUBISHI L200 2000. 

MMBONK740XD0

23104. 
  17   173 

239 
Επιβατικ

ό-(Jeep) 

ΚΗΥ 

1280 
LADA NIVA 2001. 

XTA212140115867

09. 
  12 1.690 129 

240 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1315 
HYUNDAI  MATRIX 2004. 

KMHPM81CP3U0

92411. 
  11 1.599 129 

241 Φορτηγό 
ΚΥ 

4345 
NISSAN   1988. 

VSGL603461B321

533. 
      210 

242 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

17820 
CASE 1840 1999. JAF03010175. 53     115 

243 Σάρωθρο 
ΜΕ 

17832 
DULEVO 

204V-200 

QUATRO 
2000. 2004V0089.       125 

244 
Πυροσβε

στικό 

ΜΕ 

17833 
MAZDA UN8D32 2000. 

JHZ4N8D32OW12

3781. 
78     138 

245 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

17886 
KOMATSU WB93R-2 1999. FKI93F21288. 97     138 

246 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

32470 
JCB 3CX-4 92 3CX-41401202 75     125 
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247 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

38087 
CASE 580SK 4x4 1995. JJHOO52215. 80     138 

248 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΜΕ 

46757 
KOMATSU GD521A-1E 1998. G52A-12127. 140     138 

249 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

62746 
MERCEDES 308D 1991. 

WDBG023181P124

783. 
80     138 

250 
Επιβατικ

ό 

ΡΟΗ 

6218 
FIAT SEICENTO 2000. 

ZFA187000004436

35. 
  6 899 97 

251 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΡΟΜ 

1842 
FIAT 

DUCATO 

FURGO 
2002. 

ZFA244000070609

20. 
  14   158 

252 Τρακτέρ 
 ΑΜ 

50676 

LOMBARDINI 

ΑNTONIO 

CARRARO 

TIGRONE 

5000 
1990. 2303. 448     148 

253 

Προωθη

τήρας  

Γαιών 

ΜΕ 

132128 
KOMATSU D65EX-16 

  
KMT0D114A0108

0166 
69 

    125 

254 Τρακτέρ 
ΑΜ 

51902 

NEW 

HOLLAND 
TN 55V 2001. 1230562.   50   114 

255 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3416 
MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L323

583. 
72   

11.94

6 
335 

256 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3417 
MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L323

584. 
72   

11.94

6 
335 

257 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3418 
MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L323

585. 
  72 

11.94

6 
335 

258 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΗ 

4701 
FIAT  DOBLO 

15-07-

2009. 

JFA223000056247

39. 
  10   335 

259 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

4702 
SUZUKI SWIFT 2009. 

JSAEZC11S004801

42. 
  9 1.328 123 

260 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

4703 
SUZUKI SWIFT 2009. 

JSAEZC11S004801

81. 
  9 1.328 122 

261 

Γερανοφ

όρο - 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

4706 
MERCEDES 

ACTROS 

1832 
2009. 

WDB9300031L323

248. 
72     335 

262 

Βυτιοφό

ρο 

Ύδατος 

ΚΗΗ 

4732 
MERCEDES ATECO 

13/8/2

013 

WDB9700631L734

866. 
  38 6374. 224 

263 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4733 
IVECO 140E 

13/8/2

013 

ZCFA1JG0402602

632. 
  35 5880. 224 

264 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4734 
NISSAN NAVARA 

13/8/2

013 

VSKBVND40U045

1701. 
  16 2488. 173 

265 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4735 
NISSAN NAVARA 

13/8/2

013 

VSKBVND40U045

3574. 
  16 2488. 173 

266 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4738 
ΜΑΝ 

TGS 

L.2007.46. 

11/9/2

014 

WMA39SZZXEM6

54040. 

394,

26. 
63 

10.15

8 
270 

267 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4739 
ΜΑΝ 

TGS 

L.2007.46. 

11/9/2

014 

WMA39SZZ5EM6

54205. 

394,

26. 
63 

10.15

8 
270 

268 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4740 
MERCEDES 904.6KA 2010. 

WDB9046121R679

814. 
  15 2.148 158 

269 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4741 
MERCEDES SPRINTER 2010. 

WDB9046121R665

613. 
  15 2.148 158 

270 

Γερανοφ

όρο - 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

4742 
MERCEDES 

ACTROS 

2536 - 

930.20 

2011. 
WDB9302041K870

105. 
72   

11.94

6 
335 

271 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

4743 
PIAGGIO LP-TRME 2008. 

ZAPS85000005797

23. 
  9 1.296 123 

272 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

4748  
MITSUBISHI CANTER 2004. 

TYBFE659E6DS23

230. 
  23 3.908 256 
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273 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

1875 
MITSUBISHI CANTER 2000. 

TYBFE649E6DR0

0555. 
  23   210 

274 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΙ 

3964 
FIAT MULTIPLA 2001. 

ZFA186000021106

42. 
11   1.596 160 

275 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

3967 
FIAT 220 017 2006. 

ZFA220000862557

36. 
  13   158 

276 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1109 
MITSUBISHI L200 1993. 

JMBONK110LP00

0408. 
  11   158 

277 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1112 
MITSUBISHI L200 

24-06-

1993. 

JMBONK110LP00

0400. 
  11   158 

278 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1113 
MITSUBISHI L200 

24-06-

1994. 

JMBONK110LP00

0403. 
  11   158 

279 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1116 
SCANIA 

P93ML4x22

B 

23-07-

1993. 

YS2PM4x2201191

219. 
  51 51 302 

280 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΥ 

1170 
FORD   

08-12-

1995. 

SFAEXXBDVESD

O6390. 
  17   466 

281 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1180 
SCODA FELLICIA 

02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185283. 
  9 1.289 122 

282 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1200 
MITSUBISHI LANCER 1997. 

JMBLNCB4WSU5

08777. 
  11 1.597 129 

283 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1201 
MITSUBISHI LANCER 1997. 

JMBLNCB4WSU5

08761. 
  11 1.597 129 

284 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1202 
MITSUBISHI LANCER 1997. 

JMBLNCB4WSU5

08773. 
  11 1.597 129 

285 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1206 
IVECO 49-10.2 073 1998. 

ZCFC49701022198

59. 
  18 2.800 173 

286 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1207 
FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC49701022252

25. 
  18 2.800 173 

287 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1208 
FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC49701022141

36. 
  18 2.800 173 

288 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1211 
RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA000

7474. 
  59   335 

289 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1212 
RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA000

3243. 
  59   335 

290 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1213 
RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA000

3224. 
  59   270 

291 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1214 
NISSAN ECO-T.200 1998. 

VWAM1526MVA4

01017. 
  36   275 

292 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1215 
NISSAN ECO-T.200 1998. 

VWAM1526MVA4

01662. 
  36   275 

293 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1216 
RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA000

3242. 
  59   270 

294 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1217 
NISSAN MICRA 1998. 

SJNFAAK11U3010

734. 
  7 998 101 

295 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1258 
PIAGGIO 

PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS85000004058

49. 
  10 1.371 123 

296 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1259 
PIAGGIO 

PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS85000004058

53. 
  10 1.371 123 

297 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1260 
PIAGGIO 

PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

ZAPS85000004058

66. 
  10 1.371 123 

298 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1262 
NISSAN HNVF/1-97 

26-03-

2001. 

VJKDEVC23U0-

149085. 
  15   158 

299 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1263 
NISSAN HNVF/1-97 2001. 

VSKDEVC23U014

9086. 
  15 2.977 158 

300 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1265 
MITSUBISHI CANTER 2001. 

TYBFE649E6DR0

0986. 
  23 3.908 210 

301 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1266 
MITSUBISHI CANTER 2001. 

TYBFE649E6DR0

0987. 
  23 3.908 210 
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302 

Βυτίο 

μεταφορ

άς μη 

πόσιμου 

νερού  

ΚΗΥ 

1270 
RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
2001. 

VF622AXBOA000

2797. 
  59   270 

303 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1298 
HYUNDAI  MATRIX 2002. 

KMHPM81CP2U0

68366. 
  11 1.599 129 

304 
Γερανοφ

όρο  

ΚΗΥ 

1303 
MITSUBISHI CANTER 2003. 

TYBFE64906DS03

739. 
  23   304 

305 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1343 
FIAT DOBLO 2003. 

ZFA223000051939

91. 
  9 1.242 122 

306 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1344 
HYUNDAI  

ATOS 

PRIME 
2003. 

KMHAG51GP3U3

16184. 
  7 999 101 

307 
Πλυντήρ

ιο Οδών 

ΜΕ 

105242 
PIAGGIO 

S85LP-

TRMCE 
2001 

ZAPS85000005525

80 
65     125 

308 

Πλυντήρ

ιο 

Κάδων 

ΜΕ 

132129 
FIAT  

IVECO - 

120E24 
2006. 

ZCFA1EJ02024906

94. 
136     138 

309 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

107205 
NISSAN 

CABSTAR 

35.13 
2008. 

VWASHTF248104

7813. 
131     138 

310 

Διανομέ

ας 

Θερμής 

Ασφάλτο

υ 

ΜΕ 

120278 
 IVECO   

ML140E22 

  

ZCFA15G0402578

280 

      138 

311 
Αποξεστ

ήρας 

ΜΕ 

120279 
WIRTGEN   

8/6/20

12 
        138 

312 
Διαστρω

τήρας   

ΜΕ 

120280 

JOSEPH 

VOGELE AG 
  

8/6/20

12 
        125 

313 
Οδοστρ

ωτήρας   

ΜΕ 

120281 
VOLVO DD38HF. 

8/6/20

12 

VCEOOD38HOH6

50032. 
      115 

314 Σάρωθρο 
ΜΕ 

120294 
MATHIEU 

AZURA ML 

200 

28/5/2

013 
30779. 82     138 

315 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

127305 
LIOUGONG CLG777A 2014  

CLG777AΕΕΒΟΟ1

601 
99,6     138 

316 
Φορτωτή

ς 

ΜΕ 

127323 
HUNDAI HL757-9A 2014 

HHKHLMO4AE00

00142 

147 

HP 
    138 

317 

Συμπυκν

ωτής 

Απορριμ

μάτων 

ΜΕ 

127324 
BOMAG 

BC 772 RB-

3 
2014 101570761005 

456 

HP 
    138 

318 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

132117 
CASE 90ΧΤ   JAF0397866 45     115 

319 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

132118- 
CASE  90XT   JAF0397865       138 

320 
Γερανοφ

όρο 

ΜΕ 

73564 
NISSAN TL110-45 1999. 

VWASBFTLOY1-

121262. 
106     138 

321 Σάρωθρο 
ΜΕ 

87501  
FIAT  

IVECO - 

140Ε18 
2005. 

ZCFA1JD0202465

767. 
182     138 

322 Δίκυκλο 
ΜΟΡ 

0310 
PIAGGIO 

LIBERTY 

125 

21-02-

2005. 

ZAPM3810000012

684. 
  2 124 64 

323 Δίκυκλο 
ΡΚΑ 

0566 
YAMAHA CRYPTON 

07-02-

2000. 

MH34ST001VK16

4608. 
  1 102 64 

324 Δίκυκλο 
ΡΚΒ 

0726 
HONDA 

XL650V 

TRANSAL 

19-09-

2000. 

ZDCRD10AOYF00

9836. 
  8 647 93 

325 Δίκυκλο 
ΡΚΙ 

0107 
PIAGGIO M22 

29-03-

2003. 

ZAPM2200001010

414. 
  2 124 64 

326 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΚΝ 

0343 
PIAGGIO Τ1 076 

10-02-

2006. 

ZAP100000002855

6. 
  3   69 

327 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 

0505 
PIAGGIO Μ28 

21-09-

2007. 

ZAPM2880001002

540. 
  3 244 69 
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328 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 

0506 
PIAGGIO Μ28 

21-09-

2007. 

ZAPM2880001002

543. 
  3 244 69 

329 Δίκυκλο 
ΡΚΥ 

0507 
PIAGGIO Μ28 

21-09-

2007. 

ZAPM2880001001

541. 
  3 244 69 

330 Φορτηγό 
ΡΟΑ 

7931 
MERCEDES 814K31 1988. 

WDB674042-

15383067. 
  36   224 

331 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΡΟΑ 

7932 
MERCEDES 2628K6x4 1988. 

WDB62413215386

477. 
  88   375 

332 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΡΟΑ 

7933 
MERCEDES 2628K6x4 1988. 

WDB62413215386

467. 
  88   375 

333 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΡΟΑ 

7936 
MERCEDES 114Κ/36 1988. 

WDB67504215381

937. 
  36   275 

334 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΟΒ 

1109  
PIAGGIO 1709 

29-09-

1989. 
ΑΤΜ2Τ525930.   3   69 

335 
Φορτηγό

-(Jeep) 

ΡΟΒ 

3560 
LAND ROVER 90 1990. 

SALLDVAV8F143

9464. 
  25   210 

336 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

3730 
MITSUBISHI L200 1990. 

JMBONK110LP00

0146. 
  11   158 

337 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

3742 
MITSUBISHI L200 1990. 

JMBONK110LP00

0140. 
  11   158 

338 
Φορτηγό

-(Jeep) 

ΡΟΒ 

5735 
LAND ROVER         25   210 

339 Φορτηγό 
ΡΟΖ 

5034 
MERCEDES 814 1997. 

WDB67401315438

374. 
  36   224 

340 Φορτηγό 
ΡΟΖ 

5432 
NISSAN TRADE 1997. 

VWAKE0558VA-

771936. 
  18   173 

341 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΡΟΗ 

4404 
NISSAN   

07-02-

2000. 

VSKDEVC23Y011

4692. 
  15 2.283 158 

342 Δίκυκλο 
ΡΟΝ 

0243 
KAWASAKI MAX100 

22-03-

1994. 
172135.   10   64 

343 Φορτηγό 
ΡΟΤ 

1349 
MITSUBISHI 

CANTER 

FE74BD4SL 
2008. 

TYBFE74BD4DU1

6333. 
  18   173 

344 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΥΒ 

0559 
PIAGGIO   

26-06-

2009. 

ZAPT10000003876

6. 
  30 218 69 

345 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΥΒ 

0560 
PIAGGIO   

26-06-

2009. 

ZAPT10000000387

56. 
  30 218 69 

346 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΥΒ 

0561 
PIAGGIO   

30-06-

2009. 

ZAPT10000000380

88. 
  30 218 69 

347 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΥΒ 

0562 
PIAGGIO Τ1 APE 

26-06-

2009. 

ZAPT10000000387

87. 
  30 218 69 

348 
Τρίκυκλ

ο 

ΡΥΕ 

0502 
KWANG YANG   

08-02-

2010. 

RFBL80000923012

19. 
  2 151 69 

349 Δίκυκλο 
ΤΒΝ 

9346 
HONDA  

GYRO UP 

50 
1999. ΤΑ01 1100509.     50 41 

350 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4208 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001453.     50 41 

351 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4209 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001450.   2 50 41 

352 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4210 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001444.     50 41 

353 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4211 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001452.     50 41 

354 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4212 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001448.     50 41 

355 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4213 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001440.     50 41 

356 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

4214 
PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001446.     50 41 

357 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

6374 
PIAGGIO ZIP4 2006. 400011438.     50 41 

358 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8033 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008409.     50 41 
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359 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8034 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008732.     50 41 

360 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8035 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 424050008733.     50 41 

361 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8036 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008737.     50 41 

362 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8037 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008242.     50 41 

363 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8038 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008718.     50 41 

364 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8039 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008311.     50 41 

365 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8040 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008661.     50 41 

366 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8041 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008293.     50 41 

367 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8042 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 

ZAPC42405000083

08. 
    50 41 

368 Δίκυκλο 
ΤΟΜ 

8043 
PIAGGIO LIBERTY 2007. 

ZAPC42405000083

09. 
    50 41 

369 Δίκυκλο ΤΡ 4764 HONDA C50-GLX 1986. 8250872.     50 41 

370 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

3707 
SCODA FABIA 2001 

TMBΡH16Y02328

9313 
  10 1.397 122 

371 

Ελαφρά 

Πυροσβ. 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΗ 

4715 
ISUZU 4JK1E4C-L 

30-3-

2010. 

MPATFS86HAH50

2314. 
  17 2.499 173 

372 

Ελαφρά 

Πυροσβ. 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΗ 

4716 
ISUZU TF 

30/3/2

010 

MPATFS86HAH50

2377. 
  17 2.499 173 

373 

Βυτιοφό

ρο 

Ύδατος 

ΚΗΗ 

4721 
IVECO AD380T41. 

17-09-

2010. 

UJME3TSS40C208

979. 
  77 2.882 302 

374 

Ελαφρά 

Πυροσβε

στικά 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΥ 

1194 
NISSAN 

KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U0444

685 
  17 2.494 173 

375 

Ελαφρά 

Πυροσβε

στικά 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΥ 

1197 
NISSAN 

KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U0444

417 
  17 2.494 173 

376 

Ελαφρά 

Πυροσβε

στικά 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΥ 

1198 
NISSAN 

KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U0444

480 
  17 2.494 173 

377 

Ελαφρά 

Πυροσβ

εστικά 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΥ 

1218 
MITSUBISHI 

K74TCEND

FL6. 
1998 

MMBONK760XD0

01697. 
  17 2.477 173 

378 

Ελαφρά 

Πυροσβ

εστικά 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΥ 

1219 
MITSUBISHI 

K74TCEND

FL6. 

25/8/1

998. 

MMBCNK740XD0

01699. 
  17 2.477 173 

379 

Ελαφρά 

Πυροσβ

εστικά 

Φορτηγ

ό 

ΚΗΥ 

1220 
MITSUBISHI 

K74TCEND

FL6. 

25/8/1

998. 

MMBCNK740XD0

04226. 
  17 2.477 173 

380 

Βυτιοφό

ρο 

Ύδατος 

ΚΗΥ 

1264 
RENAULT 22AXB1X. 

23-03-

2001. 

VF622AXBOA001

4328. 
  59 9.834 269 
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381 Δίκυκλο 
ΡΚΑ 

0949 
SUZUKI DR-Z400S 

18/05/

2000. 

JS1BC1112001013

05. 
  5 398 93 

382 Δίκυκλο 
ΡΚΑ 

0950 
SUZUKI DR-Z400S 

18/05/

2000. 

JS1BC1112001013

17. 
  5 398 93 

383 Δίκυκλο 
ΡΚΖ 

0816 
YAMAHA TT250R 

26/3/2

002 

JYADGO2X6YAO

O2523. 
  3 249 69 

384 Δίκυκλο 
ΡΥΡ026

8 
PIAGGIO M79 

14/7/2

017 

RP8M79100GV013

499 
2   124 69 

385 Δίκυκλο 
ΡΥΡ026

9 
PIAGGIO M53 

14/7/2

017 

LBMM5310000016

930 
1   96 69 

386 Δίκυκλο 
ΡΥΡ027

0 
PIAGGIO M53 

14/7/2

017 

LBMM5310000016

676 
1   96 69 

387 Δίκυκλο 
ΡΥΡ027

1 
PIAGGIO M79 

14/7/2

017 

RP8M79100GV013

803 
2   124 69 

388 Δίκυκλο 
ΡΥΡ027

2 
PIAGGIO M79 

14/7/2

017 

RP8M79100GV013

810 
2   124 69 

389 Δίκυκλο 
ΡΥΡ027

3 
PIAGGIO M79 

14/7/2

017 

RP8M79100GV013

800 
2   124 69 

390 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3715 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

3/8/20

17 

WDB96700710079

210 
207 31 5.132 275 

391 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3716 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

3/8/20

17 

WDB96700710079

209 
207, 31 5.132 275 

392 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3717 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

3/8/20

17 

WDB96700710079

207 
207 31 5.132 275 

393 

Φορτωτή

ς-

Φορτωτ

άκι 

ΜΕ 

132144 
CASE SR130 

20/12/

2017 

JAFSR130JFM403

140 
49     115 

394 

Περονοφ

όρο 

(κλαρκ) 

ΜΕ 

132145 
UNICARRIERS D1F4A35Q 

20/12/

2017 
D1F4E700125 75     115 

395 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΗ 

3727 

VOLKS 

WAGEN 

PASSAT 

STATION 

14/3/2

001 
WVWZZZ3BZYE2

65189 
 13 1.896 123 

396 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3728 
PIAGGIO 

PORTER 

S90 

5/4/20

18 
ZAPS90VGW0000

1293 
61 9 1.299 123 

397 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3729 
PIAGGIO 

PORTER 

S90 

5/4/20

18 
ZAPS90TGW0000

3223 
61 9 1.299 123 

398 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΡΟΑ 

7713 
MERCEDES 814 

01-09-

1988. 

WDB67401215366

848. 
  36 5.958 224 

399 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1099 
MITSUBISHI CANTER 

03-11-

2000. 

JMBFE444EOKA2

0499. 
  20   173 

400 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1184 
NISSAN 

SINGLE 

CAB 

03-11-

2000. 

JN1AFGD21V0435

292. 
  17   173 

401 
 

Σάρωθρο  

ΜΕ 

17944 

EGHOLM-

MASKINER 

EGHOLM 

2100 
2002. 

UH9PP200202EMI

560. 
20     83 

402 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

4029 
MITSUBISHI CANTER 

16-11-

1990. 

JMBFE444EA2049

4. 
  17   173 

403 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1065 
MERCEDES 1632 

03-08-

1989. 
387027-14-828624.   112   302 

404 
Ασθενοφ

όρο 

ΚΗΥ 

1066 
VOLKSWAGEN 

TRANSPOR

TER 
1989. 

122222252HH0879

36. 
      158 

405 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1166 
MERCEDES   

27-05-

2005. 
38101515165944.   39   224 

406 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1173 
OPEL   

16-02-

1996. 

WOL000037LA795

907. 
  10   158 

407 

Ισοπεδω

τής 

γαιών 

ΜΕ 

100640 
BOUKEMO SHM-81B 

10-10-

2007. 
4-9414B 118     138 

408 Σάρωθρο 
ΜΕ 

46731 
MERCEDES 1217 4X2 

08-08-

1998. 
381051-15-085650. 170     138 

409 
Βυτίο 

μεταφορ

ΚΗΥ 

1159 
FIAT  

IVECO - 

170E23 

25-11-

1994. 

ZCFAIRGHOOBO

11296. 
  36   224 
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άς μη 

πόσιμου 

νερού  

410 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΗ 

3406 

KUTSENITS 

HORNSTEIN 
  

24-04-

2002. 

WDB6703731N102

532. 
  25   466 

411 Φορτηγό 
ΚΗΙ 

3981 
PIAGGIO 

PORTER 

1300 

13-09-

2007. 

ZAPS85000005742

90. 
  9   123 

412 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1076 
NISSAN GABSTAR 

15-10-

1987. 
6GF22-002675.   15   158 

413 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1122 
PIAGGIO S85LP TRM 

09-07-

1995. 

ZAP585000000009

48. 
  7   125 

414 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1221 
PIAGGIO S85LP 

29-09-

1998. 

ZAPS85000003031

76. 
  9 1.221 123 

415 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1279 
PIAGGIO 

PORTER 

1300 

20-09-

2001. 

ZAPS85000005080

29. 
  9 1.296 123 

416 Σάρωθρο 
ΜΕ 

46788 
BOSCHUNG             138 

417 

Επιβατικ

ό-

Κλούβα 

ΥΑΟ 

9126 
MITSUBISHI L300 

02-07-

1987. 
L031P8861106.   10 1.439 122 

418 
Φορτηγό

-Κλούβα 

ΚΗΥ 

1329 
VOLKSWAGEN 

TRANSPOR

TER 

19-08-

2004. 

WV2ZZZ70ZPHO2

8841. 
  13   158 

419 
Λεωφορ

είο 

ΡΟΜ 

7206 
VOLVO B6FA44 

09-09-

1998. 

YV36A6B164B001

185. 
  33   513 

420 

Φορτηγ

ό-

Απορριμ

ατοφόρο 

ΚΗΥ 

1132 
MERCEDES 1619 1987. 38507014497065. 57     335 

421 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΥ 

1175 
HINO KP 405 1983. KR40510099. 39     224 

422 Φορτηγό 
ΡΟΑ 

5498 
NISSAN  

CABSTAR - 

EGF 22 
1987. EGF22-002323. 16     158 

423 Φορτηγό 
ΡΟΑ 

8686 
ISUZU KAP UILY 1989. KA0417355475.   14   158 

424 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΑΥ 

6732 
HINO KR 405 

10-12-

1981. 
KP40510012   13   173 

425 Φορτηγό 
ΑΥ 

8895  
HINO ΚΥ-400 1982. 10007.       173 

426 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1110 
MITSUBISHI L200 

24-06-

1993. 

JMBONK110LP00

0410. 
  11   158 

427 
Επιβατικ

ό 

ΚΗΥ 

1179 
SCODA 

FELICIA 

LXI. 

02-07-

1996. 

T11BEFF613-

T0185269. 
  9 1.289 122 

428 Φορτηγό 
ΚΗΥ 

1261 
PIAGGIO 

PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

2AP585000004058

17. 
  10 1.371 123 

429 

Φορτωτή

ς - 

Εκσκαφέ

ας 

ΜΕ 

9828 
CASE 580F 1979. 3735988. 67     125 

430 Φορτηγό 
ΡΟΑ 

4309 

HANOMAG(AV

RAS) 
  

23-12-

1986. 
        171 

431 

Πλυντήρ

ιο 

Κάδων 

ΡΟΑ 

4722 
MERCEDES 1314 1987. 

WDB-675033-15-

242000. 
      275 

432 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΡΟΑ 

7935  
SCANIA 

P93ML4X2

L2. 

27-10-

1988. 

S2PMYX22011373

14. 
  51   302 

433 Φορτηγό 
ΡΟΒ 

4467  
MITSUBISHI 

CANTER - 

FE444EXL 
1991. 

JMBFE444EOKA2

7553. 
  20   173 

434 Φορτηγό 
ΡΟΗ 

9153 
MERCEDES   2000. 

WDB65532715529

250. 
  88   302 

435 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3730 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 

26/6/2

018 WDB96700710158

915 

207,

8 ή 

155

KW 

31 5.132 275 
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436 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3731 

PIAGGIO- 

A.KAOUSSIS 

SA 

PORTER 

MAXXII-

S90-BA10 

22/11/

2018 

ZAPS90AGW0000

2148 

61 

KW 
9 1.299 123 

437 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3732 

IVECO-

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

120Ε 
22/11/

2018 

ZCFA71EJ1026841

87 

185 

KW 
40 6.728 224 

438 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3733 
PIAGGIO 

PORTER 

S90 

4/3/20

18 
ZAPS90TGW0000

4311 

61 

KW 
9 1.299 123 

439 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3734 
PIAGGIO 

PORTER 

S90 

4/3/20

18 
ZAPS90TGW0000

4339 

61 

KW 
9 1.299 123 

440 Φορτηγό 
ΚΗΗ 

3735 
PIAGGIO 

PORTER 

MAXXII-

S90 

4/3/20

18 
ZAPS90RGW0000

2035 

61 

KW 
9 1.299 123 

441 
Λεωφορ

είο 

ΚΗΗ 

3737  
IVECO  ZS40ISB 

Μάιος 

2019  
ZCFK240D605257

866 
  18  2998  466 

  

 

 

                  Σύνολο :77507  

  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου(441 οχήματα) για την περίοδο 01/09/2019 – 01/09/2020. Τα οχήματα θα ασφαλιστούν 

έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων) και θα γίνει κατόπιν δημόσιου 

διαγωνισμού με συμπλήρωση τιμολογίου χωρίς όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο πίνακας των οχημάτων παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα word. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 

για σωματικές βλάβες προς τρίτους και επιβαίνοντες θα ανέρχεται στις 1.220.000 ευρώ ανά 

άτομο και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους θα ανέρχεται στις 1.220.000 

ευρώ ανά γεγονός ή ατύχημα.  
Οι τιμές των ασφαλίστρων που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τα καθαρά 

ασφάλιστρα, τα δικαιώματα, το φόρο ασφαλίστρων και όποια άλλη επιβάρυνση. Ο πίνακας προς 

ασφάλιση οχημάτων είναι ο ανωτέρω συνημμένος στο διαγωνισμό πίνακας και έχει εξαχθεί από το 

έγγραφο που απέστειλε στο Τμήμα Προμηθειών η Δνση Τροχαίου Υλικού. Ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός ανέρχεται στις 77.507,00 ευρώ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2019) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό 

των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), 

Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για την υπηρεσία «ασφάλιση όλων 

των οχημάτων του Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2019 προκήρυξη του 

Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε 

(5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του 

ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας 

……….. που αφορά την υπηρεσία  «ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με 

την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2019 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε 

(5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2019) 

 

Δημόσια Σύμβαση για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός  

1. ο  Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 157/2018 

του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου 2. ο/η κ. ........................ φυσικό 

πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 
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αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα 

καλείται στο εξής «ανάδοχος», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου και στην τιμή της 

οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

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

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου για τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών του, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 

(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ασφάλιση των οχημάτων θα ξεκινήσει από 01/09/2019 και θα λήξει στις 01/09/2020. Το 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους και επιβαίνοντες θα ανέρχεται στις 

1.220.000 ευρώ ανά άτομο και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους θα 

ανέρχεται στις 1.220.000 ευρώ ανά γεγονός ή ατύχημα.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως η υπηρεσία που θα προσφέρει στο Δήμο θα ακολουθήσει πιστά και 

χωρίς καμία παρέκκλιση τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη διαδικασία. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το Ν.4412/2016. Επίσης, ο Δήμος 

διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει μεμονωμένα οχήματα από τον ανωτέρω πίνακα, αν το κρίνει 

απαραίτητο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο τις συμφωνημένης τιμής μέχρι και τη λήξη της 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο, έστω και μιας υπηρεσίας  

πέρα από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο (η ασφάλιση θα ξεκινάει από τις 01/09/2018 για 

όλα τα οχήματα που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα), τότε είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας τις 

καθυστέρησης και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η δαπάνη τις παροχής υπηρεσίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται 

στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και 2019 και στον κωδικό 6252.0001, 6253.0001 και έχει 

εκδοθεί έκθεση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονομική Επιτροπή για το ποσό του κωδικού. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

 

  ΑΡΘΡΟ 9 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις : 

 του νέου Ν.3463/2006(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209. 

 Του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τέλος, αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 2 και 3 του 

άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε 

κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση  ενός (1) μήνα από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 
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(έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε 

ποσότητα υπηρεσίας. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα 

υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

υπηρεσίας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Ρόδου. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 

οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού 

μέσου. Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 

συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα(4) όμοια πρωτότυπα αυτής. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2019) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ως έντυπο οικονομικής προσφοράς ορίζεται ο ανωτέρω πίνακας των προς ασφάλιση οχημάτων στον 

οποίο θα προστεθεί εκ δεξιών μία στήλη με την ονομασία «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ» και στην οποία θα εγγραφούν τα προσφερόμενα ασφάλιστρα για τα οχήματα. 

Επιπλέον, στο τέλος και στο κάτω μέρος του πίνακα θα γίνει η συνολική άθροιση των 

προσφερόμενων ασφαλίστρων ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους κατά 

την πρόσθεση των ασφαλίστρων, η προσφορά ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι 

θα υποβάλλουν και το έντυπο προσφοράς κατά τον παραπάνω τύπο, εκτός της προσφοράς του 

συστήματος, στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 3
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 247 / 2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΖΩ1Ρ-Ε0Ι) 

Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/31608/18-6-2019) 

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

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ.πρωτ. 2/31608/18-6-2019, 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 «προμήθειας 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ του Δήμου Ρόδου, έτους 2019. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια εκτύπωσης 

τουριστικών χαρτών της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2019 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

 Στη Ρόδο στις 12 Ιουνίου 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. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας εκτύπωσης τουριστικών χαρτών της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου 

(κωδ. 10/6615.0001.0001), έτους 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.995,60 ευρώ με φπα, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 224/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 2193/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση 

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

28/05/2019 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/27248/2019. 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 με μοναδικό αριθμό 

διακήρυξης 19PROC005015418.  

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 12/06/2019 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές οι εταιρείες: 

1. RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. CLOUDPRINT IKE 

3. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 12/06/2019), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων. Μετά από ενδελεχή 

έλεγχο των φακέλων, αποδείχθηκε ότι οι προμηθευτές 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 προμήθεια για την οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών, 

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

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

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

των οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν οι προσφορές είναι ως 

κάτωθι: 

2. Η εταιρεία RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε συνολική προσφορά 

14.262 ευρώ άνευ φπα. 

3. Η εταιρεία CLOUDPRINT IKE κατέθεσε συνολική προσφορά 16.252,40 ευρώ άνευ φπα. 

4. Η εταιρεία ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατέθεσε συνολική προσφορά 22.410 ευρώ άνευ 

φπα. 

5. Η εταιρεία  ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά  9.952 ευρώ άνευ φπα. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά της εταιρείας 

ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, απέστειλε σε αυτήν έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/30733/2019 ώστε 

να τη δικαιολογήσει. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική απάντηση της εταιρείας ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ στο έγγραφο 

2/30733/2019 που αποστείλαμε, ώστε να δικαιολογήσει την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά 

της. 
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4. Να κάνει δεκτές στο σύνολο τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για 

την προμήθεια εκτύπωσης τουριστικών χαρτών της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2019, 

καθώς αυτές είναι στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης.  

5. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, με έδρα την οδό Ανδραβίδας 7 στο Χαμόμυλο 

Αχαρνών, τκ 13671, με τηλέφωνο 210-3410436 και ΑΦΜ 082572348,  ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΕΝΤΥΠΑ) 

 

α/α 

 

Περιγραφή είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 

ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή (άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

 
1 

Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
50.000 

 
0,025€ 

 
1.250,00€ 

 
2 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική ομορφιά, χλωρίδα 

και πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
3 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική ομορφιά, χλωρίδα 

και πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
4 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και Αρχαιολογικοί 

χώροι των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
5 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και Αρχαιολογικοί 

χώροι των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
6 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη παραδοσιακή 

διατροφή - Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
7 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη παραδοσιακή 

διατροφή - Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
5.000 

 
0,03€ 

150,00€ 

 
8 

Εκτύπωση εντύπου «Η ιστορία της Ρόδου - Τα 

αξιοθέατα της Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
9 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η καταδυτική 

εμπειρία» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
10 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η καταδυτική 

εμπειρία» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
11 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η καταδυτική 

εμπειρία» Γερμανική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
5.000 

 
0,03€ 

150,00€ 

 
12 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Αγγλική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
13 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
14 

Έντυπα Ρόδος Αγγλικά 28 

Σελίδων (μόνο εκτύπωση) 

 
Τεμάχια 

 
5.000 

 
0,43€ 

2.150,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (έντυπα)  ΑΝΕΥ ΦΠΑ 6.400,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.536,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (έντυπα)    ΜΕ ΦΠΑ 24% 7.936,00€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΤΣΑΝΤΕΣ) 

 

α/α 

 

Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 

 

ποσότητα 

Ενδεικτικ

ή τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 
Εκτύπωση τσαντών για δώρα, όπως οι 

προδιαγραφές 
Τεμάχια 4.800 0,74 3.552 

Φ.Π.Α. 24% 852,48 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.404,48 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/31608/18-6-2019 του τμήματος Προμηθειών,  

 Την απόφαση 226/2019 (ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού «Προμήθεια Τουριστικών      

     Εντύπων του Δήμου Ρόδου, έτους 2019» 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας 

στην εταιρεία ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, με έδρα την οδό Ανδραβίδας 7 στο Χαμόμυλο Αχαρνών, τκ 13671, με 

τηλέφωνο 210-3410436 και ΑΦΜ 082572348,  ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΕΝΤΥΠΑ) 

 

α/α 

 

Περιγραφή είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 

ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή (άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

 
1 

Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
50.000 

 
0,025€ 

 
1.250,00€ 

 
2 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική ομορφιά, χλωρίδα 

και πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
3 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική ομορφιά, χλωρίδα 

και πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
4 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και Αρχαιολογικοί 

χώροι των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
5 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και Αρχαιολογικοί 

χώροι των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
6 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη παραδοσιακή 

διατροφή - Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
7 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη παραδοσιακή 

διατροφή - Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
5.000 

 
0,03€ 

150,00€ 

 
8 

Εκτύπωση εντύπου «Η ιστορία της Ρόδου - Τα 

αξιοθέατα της Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
9 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η καταδυτική 

εμπειρία» Αγγλική Γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 
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10 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η καταδυτική 

εμπειρία» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
11 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η καταδυτική 

εμπειρία» Γερμανική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
5.000 

 
0,03€ 

150,00€ 

 
12 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Αγγλική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
13 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Ελληνική γλώσσα 

 
Τεμάχια 

 
10.000 

 
0,027€ 

270,00€ 

 
14 

Έντυπα Ρόδος Αγγλικά 28 

Σελίδων (μόνο εκτύπωση) 

 
Τεμάχια 

 
5.000 

 
0,43€ 

2.150,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (έντυπα)  ΑΝΕΥ ΦΠΑ 6.400,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.536,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (έντυπα)    ΜΕ ΦΠΑ 24% 7.936,00€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΤΣΑΝΤΕΣ) 

 

α/α 

 

Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 

 

ποσότητα 

Ενδεικτικ

ή τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 
Εκτύπωση τσαντών για δώρα, όπως οι 

προδιαγραφές 
Τεμάχια 4.800 0,74 3.552 

Φ.Π.Α. 24% 852,48 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.404,48 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 248 / 2019 (ΑΔΑ: 7ΝΔΤΩ1Ρ-ΒΗ5) 

Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου 

Ρόδου κατά της από 6/3/2019 αγωγής του Σάββα Σαή 

(Εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/31712/18.06.2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/31712/18-6-2019, η οποία έχει ως εξής:   

 

ΘΕΜΑ: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του 

Δήμου Ρόδου κατά της από 6-3-2019 αγωγής του Σάββα Σαή. 

Ο Σάββας Σαής του Νικήτα άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 6-3-2019 και με αριθμό 

κατάθεσης 97/13-3-2019 αγωγή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητά να 

του καταβάλει το ποσό των 10.415,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τις 8-9-2004, ως υπόλοιπο από 

εκδρομή που του ανέθεσε να διοργανώσει ο πρώην Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Αφάντου από 5-

7-2002 έως 8-7-2002. Για την παράστασή μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου την παραπάνω ημέρα για 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω αγωγής θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από 

την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με την οποία να 

παρέχεται  σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά 

τη συζήτηση της αγωγής κατά τη διάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω 

προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η αγωγή. 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ): Τα 

θέματα έρχονται έκτακτα γιατί ο χρόνος δεν μας επαρκεί. Έχουμε υπερφόρτωση όσον αφορά τις 

εργασίες με τα δικαστήρια και τις δαπάνες και έτσι τρέχουμε για να προλάβουμε. Το ένα, που έχει 
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σχέση και με τον κ. Διαμαντή είναι μια αγωγή που έχει ασκήσει ο Σαής, που αφορά και αυτή 

απαίτηση η οποία έχει παραγραφή. Έχει λοιπόν κάνει μία αγωγή είναι να κατατεθούν οι προτάσεις 

στις 21-6, οι εκατόν μέρες τελειώνουν 21/6/2019 και πρέπει απλός για το τυπικό να πάρουμε μία 

απόφαση ότι μου δίνεται η εντολή για να παραστώ στο δικαστήριο. Αν και δεν χρειάζεται γιατί είμαι 

νομικός σύμβουλος με πάγια αντιμισθία, παρόλα αυτά ορισμένοι δικαστές το ζητάνε, άλλοι το 

παραβλέπουνε. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): 

Τι αφορά η υπόθεση του Σαή; 

 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ): 

Είναι μία εκδρομή που είχε γίνει το 2002. Αυτό είχε μια περιπέτεια γιατί πήγε στο Διοικητικό, 

απορρίφτηκε καθυστερήσανε να έρθουν στο πολιτικό. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/31712/18-6-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

 Την με αρ. απόφαση 226/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Παρέχεται η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητας στο νομικό σύμβουλο του Δήμου 

Ρόδου με πάγια έμμισθη εντολή κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη, να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

κατά τη συζήτηση της από 6-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 97/13-3-2019 αγωγής του Σάββα Σαή 

του Νικήτα, που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

κατά τη διάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να 

προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η αγωγή αυτή. 

 

 
ΘΕΜΑ 5

 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 249 / 2019 (ΑΔΑ: 6Φ14Ω1Ρ-ΣΥΜ) 

Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης της από 9/05/2019 και με αριθμό κατάθεσης 

315/10-5-2019 κλήσης του Δήμου Ρόδου, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του 

Ιωάννη, με την οποία επαναφέρει για συζήτηση την από 17/1/2018 και με αριθμό κατάθεσης 

33/18-1-2018 ανακοπή του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/31713/18.06.2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/31713/18-6-2019, η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης της από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 

315/10-5-2019 κλήσης του Δήμου Ρόδου, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, με 

την οποία επαναφέρει για συζήτηση την από 17-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 33/18-1-2018 

ανακοπή του Δήμου Ρόδου, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της με 

αριθμό 381/2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου 

Χαραλαμπάκη και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.  

8. Κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη ο Δήμος Ρόδου άσκησε 

την από 17-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 33/18-1-2018 ανακοπή του, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η άσκηση της οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 38/2018 απόφαση 
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της Επιτροπής σας (ΑΔΑ: 6Ε1ΝΩ1Ρ-34Ρ) και της οποίας δικάσιμος η 6-3-2018 και μετά από 

αναβολή η 20-11-2018, οπότε και ματαιώθηκε η συζήτησή της.     

9. Ήδη ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 315/10-5-2019 κλήση 

του, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, με την οποία επαναφέρει για συζήτηση 

την αμέσως παραπάνω ανακοπή του, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 19-11-2019, γιαυτό πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας να αναθέσετε την επίδοση της κλήσης αυτής σε δικαστικό 

επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου, ως τέτοιο δε προτείνω το δικαστικό επιμελητή Σίμο Καρακόπουλο.       

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/31713/18-6-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

 Την με αρ. απόφαση 226/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου κ. Σίμο Καρακόπουλο την επίδοση 

της από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 315/10-5-2019 κλήσης, που άσκησε ο Δήμος Ρόδου κατά 

της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.  

 

 

ΘΕΜΑ 6
 o
  εκτός ημερήσια διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 250 / 2019 (ΑΔΑ: Ω44ΓΩ1Ρ-ΝΗΙ) 

Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ για την από 18/03/2019 και με αριθμό κατάθεσης 115/18-3-

2019 αίτηση της πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/31714/18-06-2019) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος),  έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 2/31714/18-6-2019, η οποία έχει ως εξής:   

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ για την από 18-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 115/18-3-2019 

αίτηση της πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ άσκησα για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 222/10-5-2019 κυρία 

παρέμβαση, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, λόγω άσκησης της από 18-3-2019 

και με αριθμό κατάθεσης 115/18-3-2019 αίτησης της πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 3-12-2019 και η οποία έχει ως 

εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

1. Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, κατοίκου Δ.Κ. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, λεωφόρος 

Ηρακλειδών αρ. 315 (ΑΦΜ 047290757 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 
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2. Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201). 

________________________________________ 

Ο πρώτη των καθών άσκησε εναντίον της δεύτερης των καθών την από 18-3-2019 και με αριθμό 

κατάθεσης 115/18-3-2019 αίτησή της, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, 

δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 13-5-2019 και η οποία έχει ως εξής: 

««Κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται 

νόμιμα ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Ιαλυσού που συνενώθηκε και συγχωνεύτηκε σ' αυτόν 

με τον Ν.3852/2010, με ΑΦΜ 997561152, ως καθού εκ της εκδοθείσας υπ' αριθμό 381/2017 διαταγής 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δικαιούμαι να λάβω το συνολικό ποσό των 

διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

284.759,85 € Συγκεκριμένα: 

Α) Δυνάμει της με αριθμό 381/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και της 

κάτωθι αυτής από 21-02-2019 επιταγής προς πληρωμή, η οποία επιδόθηκε νομίμως στον «ΔΗΜΟ 

ΡΟΔΟΥ» μετά την πάροδο 60 ημερών από την πρώτη κοινοποίηση αντιγράφου της ως άνω διαταγής 

πληρωμής, συνταχθεισών προς τούτο των αντίστοιχων υπ' αριθμ. 1369Α720-12-2017 και 2543Α'/19-2-

2019 εκθέσεων επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου Παρασκευής 

Χατζημιχάλη, επέταξα το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», να μου καταβάλλει, νόμιμα και 

εμπρόθεσμα, αναλυτικά τα εξής ποσά. 

1) 212.334 Ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, 

2) 64.677,52 Ευρώ για νόμιμους τόκους από την επόμενη της με αριθμ. 7/2014 αγωγής, ήτοι από 16-1-

2014, 

3) 2.500 Ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 

4) 2.698,33 Ευρώ για τέλος απογράφου, 

5) 50 Ευρώ για σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση και επίδοση μετά δικαιωμάτων δικαστικού 

επιμελητή, 

6) 2.500 Ευρώ για σύνταξη της παρούσας επιταγής 

και συνολικά 284.759,85 ευρώ, άπαντα νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι εξοφλήσεως. 

Επομένως, συνολικά το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» μου οφείλει το ποσό των 

διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

284.759,85 € με βάση τα ανωτέρω. 

Για ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησης μου, με το από 09/01/2018 κατασχετήριο, προέβην σε 

κατάσχεση αναγκαστικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 982 επ. Κ.Πολ.Δ. και του 

άρθρου 24 του Ν.2914/2001 στα χέρια της καθ΄ ής η αίτηση Τράπεζας, ως τρίτης, των χρημάτων του ως 

άνω οφειλέτη μου «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», σε λογαριασμό που τηρεί στην καθής και παρήγγειλα την καθής 

αυτήν ως Τρίτη, να μην καταβάλλει στον ως άνω οφειλέτη μου ή και σε οποιονδήποτε τρίτο αλλά να τα 

καταβάλλει μόνο σε μένα τον αιτούντα, τα ως άνω ποσά που μου οφείλει ο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» και δεν 

μου τα έχει καταβάλλει. 

Το από 19/02/2019 κατασχετήριο επιδόθηκε: α) στην καθής η παρούσα Τράπεζα στις 19/02/2019,, 

όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 02544
Α
/2019 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του 

Εφετείου Δωδεκανήσου, Παρασκευής Χατζημιχάλη, και β) στον οφειλέτη μου «ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» στις 

21/02/2019, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 02572Α'/2019 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής 

Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου, Παρασκευής Χατζημιχάλη και προς ικανοποίηση του 

ανωτέρω αναλυόμενου ποσού των διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα 

ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 284.759,85 € . 

Η καθ' ής η παρούσα Τράπεζα με δήλωση της στην Ειρηνοδίκη Ρόδου Σωτηρία Χαμούκου, που έκανε 

στις 27/02/2019 όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 230/2019 δήλωσης ως τρίτης, βεβαίωσε 

σύμφωνα με το 985 Κ.Πολ.Δ. ότι ο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» είναι δικαιούχος λογαριασμού καταθέσεων 

όψεως στην Τράπεζα της που κατά την χρονική στιγμή της επίδοσης του κατασχετηρίου είχε υπόλοιπο 

διακοσίων ογδόντα τεσσάρων γιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 
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284.759,85 €, ποσό που δεσμεύθηκε και καλύπτει πλήρως το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η 

κατάσχεση. 

Ο ως άνω λογαριασμός όψεως του «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», τον οποίο δέσμευσε η καθής η αίτηση για το 

ανωτέρω ποσό είναι ο Ε.Τ.Ε. Κ.Α. 461. 

Επειδή αν και παρήλθε η προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρου 988 Κ.Πολ.Δ., χωρίς να εγερθεί 

ανακοπή κατά της ανωτέρω κατάσχεσης και χωρίς να γίνει άλλη κατάσχεση στο ποσό αυτό, η οποία ως 

μεσεγγυούχος κατέχει το ποσό των 284.759,85 ευρώ, αρνείται να το καταβάλει σε μένα τον αιτούντα 

χωρίς την άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με το 88 του ν.δ. της 17ης Ιουλίου/131ις 

Αυγούστου 1923 περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιριών. 

Επειδή η παρούσα αίτηση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και αρμοδίως εισάγεται για να 

συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σας κατά τη διαδικασία των 686 επ. Κ.Πολ.Δ.. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου 

ΖΗΤΩ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μου. 

Να μου χορηγηθεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, η άδεια να προβώ στην 

ανάληψη του ποσού των 284.759,85 ευρώ που κατασχέθηκε με το από 19/02/2019 κατασχετήριο μου 

από τον λογαριασμό" καταθέσεων όψεως του «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» που τηρείται στην καθής. 

Να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική μου δαπάνη. 

Ρόδος, 18/03/2019  

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος»» 

1. Επειδή η πρώτη των καθών άσκησε εναντίον μας την από 6-11-2017 και με αριθμό κατάθεσης 

375/2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε 

την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 212.334 ευρώ, με βάση τα όσα αναφέρονται σαυτήν, 

τα οποία βέβαια είναι αναληθή. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 381/2017 διαταγή 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, που 

επιδόθηκε σε εμάς στις 20-12-2017, με την οποία μας διατάσσει να καταβάλουμε στην πρώτη των 

καθών το ποσό των 212.334,00 ευρώ, μαζί με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης σε εμάς 

της με αριθμό 7/2014 αγωγής της, ήτοι από 16-1-2014, μέχρι την εξόφληση, ως επίσης και το ποσό 

των 2.500,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη αυτής για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

2. Κατά της πρώτης των καθών και της παραπάνω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε εμπρόθεσμα την 

από 17-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 33/18-1-2018 ανακοπή μας, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους 

λόγους που αναφέραμε σαυτήν, η οποία επιδόθηκε σαυτήν στις 18-1-2018, όπως αποδεικνύεται από 

τη με αριθμό 532Ζ΄/18-1-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου 

Κω/νου Πούλιου, ήτοι ασκήσαμε αυτήν νόμιμα και εμπρόθεσμα, αφού η προθεσμία για εμάς ήταν 

τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, που 

ισχύει και για τους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006. Δικάσιμος της ανακοπής μας 

αυτής ορίστηκε η 6-3-2018 και μετά από αναβολή η 20-11-2018, οπότε και ματαιώθηκε η συζήτησή 

της.     

3. Στις 13-2-2019, παρά το ότι βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις για τα συμβιβαστική επίλυση 

της διαφοράς, η πρώτος των καθών επέδωσε σε εμάς αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού 

της παραπάνω διαταγής πληρωμής, με την παρά πόδας αυτής από 13-2-2019 επιταγής για εκτέλεση, 

με την οποία παράνομα μας επέτασσε να καταβάλουμε σαυτήν: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό 

των 212.334,00 ευρώ, β) για τόκους υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της με αριθμό 

κατάθεσης 7/2014 αγωγής της, ήτοι από 16-1-2014 μέχρι τις 13-2-2019, το ποσό των 64.677,52 ευρώ, 

γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 2.500,00 ευρώ, δ) για τέλος απογράφου το ποσό 

των 2.698,33 ευρώ, ε) για σύνταξη παραγγελίας για επίδοσης και επίδοση μετά δικαιωμάτων 

δικαστικού επιμελητή το ποσό των 50 ευρώ και στ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 2.500,00 

ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 284.759,85 ευρώ.  
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4. Μετά την αμέσως παραπάνω επίδοση η πρώτη των καθών προέβη σε αναγκαστική εκτέλεση 

της παραπάνω διαταγής πληρωμής με κατάσχεση εις χείρας της δεύτερης των καθών και της 

Τράπεζας Πειραιώς με την επίδοση σαυτές στις 19-2-2019 του από 19-2-2019 κατασχετηρίου της, με 

το οποίο επέτασσε αυτές να μην καταβάλουν σε εμάς το ποσό των 284.759,85 ευρώ, οπότε η δεύτερη 

των καθών και η Τράπεζας Πειραιώς δέσμευσαν τους λογαριασμούς μας με το ποσό αυτό. 

5. Αμέσως μετά τη δεύτερη επίδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής επαναλήφθηκαν οι 

διαπραγματεύσεις και μετά την επίδοση του κατασχετηρίου τελικά συμφωνήσαμε προφορικά, μέσω 

του Δημάρχου μας και του νομικού συμβούλου μας κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη, με την πρώτη των 

καθών να καταβάλουμε σαυτήν μόνο το ποσό των 140.000,00 ευρώ, καθόσον μόνο μέχρι του ποσού 

αυτού μπορούσε ίσως η πρώτη των καθών να δικαιολογήσει την παροχή των υπηρεσιών της, που 

αναφέρονται στην παραπάνω διαταγή πληρωμής, παραιτούμενη αυτή από τις υπόλοιπες αξιώσεις της 

και από τους τόκους υπερημερίας, τη δικαστική δαπάνη και γενικά όλα τα δικαστικά έξοδα.  

6. Συμφωνήθηκε επίσης ότι για την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής η μεν πρώτη των καθών θα 

υπέβαλε έγγραφη δήλωση σε εμάς ότι αποδέχεται και εγγράφως να της καταβληθεί μόνο το ποσό των 

140.000,00 ευρώ και ότι παραιτείται από τις υπόλοιπες αξιώσεις της, τους τόκους υπερημερίας, τη 

δικαστική δαπάνη και γενικά όλα τα δικαστικά έξοδα για την έκδοση της παραπάνω διαταγής 

πληρωμής, ως επίσης θα προέβαινε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη νόμιμη παραίτηση από την 

εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής ως προς το επιπλέον ποσό και ότι εμείς θα 

παραιτούμασταν από το δικόγραφο και το δικαίωμα της παραπάνω ανακοπής μας. Μέχρι να γίνουν 

όλα αυτά εμείς θα υποβάλαμε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση για αναστολή εκτέλεσης 

της παραπάνω διαταγής πληρωμής, με έκδοση προσωρινής διαταγής, για την οποία και θα συναινούσε 

η πρώτη των καθών και μόλις ήταν όλα έτοιμα εμείς θα παραιτούμασταν από την προσωρινή διαταγή 

και η πρώτη των καθών θα περιόριζε την κατάσχεσή της μόνο στο ποσό των 140.000,00 ευρώ.  

7. Γιαυτό υποβάλαμε στις 21-2-2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου την από 21-2-2019 και 

με αριθμό κατάθεσης 78/21-2-2019 αίτησή μας, που στρεφόταν κατά της πρώτης των καθών, με την 

οποία ζητούσαμε την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής, με έκδοση προσωρινής 

διαταγής. Για τη συζήτηση του αιτήματός μας χορήγησης προσωρινής διαταγής ορίστηκε 25-2-2019 

κατά την οποία ήταν παρών ενώπιον της Προέδρου Υπηρεσίας κ. Ελένης Μπέτα, Πρωτοδίκη, τόσον ο 

νομικός σύμβουλός μας κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης όσο και η πρώτη των καθών με την 

πληρεξούσια δικηγόρο της κ. Ευαγγελία Αρνιθενού, πριν δε την έναρξη της συζήτησης η πρώτη των 

καθών ζήτησε από το νομικό σύμβουλό μας να μεσολαβήσει στο Δήμαρχό μας να αυξηθεί το ποσό 

που θα της καταβληθεί από τις 140.000,00 ευρώ στις 150.000,00 ευρώ, αυτός δε της υποσχέθηκε ότι 

θα μεταβιβάσει το αίτημά της στο Δήμαρχό μας, και στη συνέχεια ενώπιον της Προέδρου Υπηρεσίας 

εκθέσαμε την παραπάνω μεταξύ μας συμφωνία και γιαυτό η πρώτη των καθών δεν εξέφρασε τη 

συναίνεσή της για τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ενόψει και του ότι ούτε η δεύτερη των 

καθών ούτε και η Τράπεζα Πειραιώς είχαν μέχρι τότε προβεί σε θετική δήλωση τρίτου ενώπιον στο 

Ειρηνοδικείο. Μετά το πέρας της συζήτησης ο νομικός σύμβουλός μας μετέφερε στο Δήμαρχό μας το 

αίτημα της πρώτης των καθών για την καταβολή σαυτήν τελικά του ποσού των 150.000,00 ευρώ, 

πράγμα το οποίο δέχτηκε και αμέσως ενημερώθηκε σχετικά αυτή και έτσι οριστικοποιήθηκε η μεταξύ 

μας συμφωνία για την καταβολή σαυτήν μόνο του ποσού των 150.000,00 ευρώ. 

8. Δυστυχώς όμως η Πρόεδρος Υπηρεσίας απέρριψε εσφαλμένα το αίτημά μας για τη χορήγηση 

προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την εσφαλμένη 

αιτιολογία ότι δεν είχαμε έννομο συμφέρον λόγω του ότι δήθεν η εκτέλεση με βάση την παραπάνω 

διαταγή πληρωμής είχε συντελεστεί με την επίδοση του κατασχετηρίου, αν και επαναλαμβάνουμε δεν 

είχε υποβληθεί ακόμη θετική δήλωση από τη δεύτερη των καθών και την Τράπεζα Πειραιώς.   

9. Παρά όμως την απόρριψη του αιτήματός μας χορήγησης της προσωρινής διαταγής η παραπάνω 

πληρεξουσία δικηγόρος της πρώτης των καθών, προφανώς μετά από συνεννόηση με αυτήν, μας 

δήλωσε ότι θα τηρήσει την παραπάνω μεταξύ μας συμφωνία και ότι η πρώτη των καθών θα 

προχωρούσε στην εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής μόνο ως προς το ποσό των 150.000,00 

ευρώ και ότι θα μας υπέβαλε τη σχετική έγγραφη δήλωση όπως είχαμε συμφωνήσει, γιαυτό και ο 

παραπάνω νομικός σύμβουλός μας οχλούσε συνεχώς την πληρεξουσία δικηγόρο της πρώτης των 

καθών να υποβάλει αυτή σε εμάς τη σχετική δήλωση και αυτή συνεχώς υποσχόταν ότι θα το κάνει.    

10. Παρά όμως τις υποσχέσεις αυτές χθες πληροφορηθήκαμε ότι η πρώτη των καθών άσκησε 

εναντίον της δεύτερης των καθών την από 18-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 115/18-3-2019 αίτησή 

της, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητά να χορηγηθεί σαυτήν η 
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άδεια να προβεί στην ανάληψη ολόκληρου του παραπάνω ποσού των 284.759,85 ευρώ που 

κατασχέθηκε και όχι του ποσού των 150.000,00 ευρώ που είχαμε συμφωνήσει. 

11. Επειδή, σύμφωνα με την παραπάνω μεταξύ μας συμφωνία, η πρώτη των καθών παραιτήθηκε 

από την εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής ως προς το επιπλέον ποσό των 150.000,00 ευρώ, 

επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει να χορηγηθεί σαυτήν η άδεια για ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των 284.759,85 ευρώ. 

12. Επειδή επιπλέον των παραπάνω η πρώτη των καθών καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμά της για 

εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της παραπάδας αυτής επιταγής για εκτέλεση ως προς 

ολόκληρο το ποσό των 284.759,85 ευρώ, αφού αυτή είχε παραιτηθεί με τον παραπάνω τρόπο ως προς 

την εκτέλεση του επιπλέον των 150.000,00 ευρώ και δημιούργησε σε εμάς την πεποίθηση ότι δεν θα 

επιδιώξει την είσπραξη αυτού. Γιαυτό η συμπεριφορά της πρώτης των καθών υπερβαίνει προφανώς τα 

όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, αλλά και τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός 

του δικαιώματος προς επίσπευση της εκτέλεσης, λόγω δε της προηγούμενης συμπεριφοράς της 

πρώτης των καθών και της πραγματικής κατάστασης που διαμορφώθηκε κατά το μεσολαβήσαν 

χρονικό διάστημα δεν δικαιολογούν επαρκώς την εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής ως 

προς ολόκληρο το ποσό της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της παρά πόδας της επιταγής για 

εκτέλεση, ενόψει και του ότι έχουμε άμεση ανάγκη του παραπάνω ποσού για τη μισθοδοσία του 

προσωπικού μας, την εκτέλεση των έργων που έχουν προγραμματιστεί και των επιδομάτων πρόνοιας 

που χορηγούμε στις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, αλλά και του γεγονότος ότι είναι αδύνατον να 

επαναφερθούν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αν η πρώτη των καθών εισπράξει 

ολόκληρο το παραπάνω ποσό λόγω του ότι αυτή τελείως αφερέγγυος, αφού δεν έχει ούτε κινητή ούτε 

ακίνητη περιουσία και οφείλει πολλαπλάσια του ποσού αυτού στον ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο, ο 

πρώτος μάλιστα έχει κάνει κατάσχεση εις χείρας μας για τις απαιτήσεις του εναντίον της.  

13. Επειδή δικαιούμαστε επομένως να παρέμβουμε κυρίως στη δίκη που έχει ανοιχθεί μεταξύ των 

καθών, αφού σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε έννομο συμφέρον, και να ζητήσουμε να απορριφθεί 

μερικώς η παραπάνω από 18-3-2019 αίτηση της πρώτης των καθών για να αποδοθεί σαυτήν από το 

παραπάνω κατασχεθέν ποσό μόνο το ποσό των 150.000,00 ευρώ, και να αποδεσμευτεί και να 

αποδοθείς σε εμάς, το υπόλοιπο ποσό των 134.759,85, γιαυτό ασκούμε την παρούσα κυρία 

παρέμβασή μας.  

14. Επειδή οπωσδήποτε θα γίνει δεκτή και η παραπάνω από η από 17-1-2018 και με αριθμό 

κατάθεσης 33/18-1-2018 ανακοπή μας, που στρέφεται κατά της πρώτης των καθών και απευθύνεται 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αφού όλοι οι λόγοι αυτής είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, 

με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής.  

15. Επειδή η κυρία παρέμβασή μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, παραδεκτά δε εισάγεται 

στο Δικαστήριό σας ως καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η κυρία παρέμβασή μας αυτή. 

Να απορριφθεί μερικά, για όσα αναφέρουμε στο ιστορικό, η από 18-3-2019 και με αριθμό κατάθεσης 

115/18-3-2019 αίτηση της πρώτης των καθών, που στρέφεται εναντίον της δεύτερης των καθών και 

απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Να αποδεσμευτεί και να αποδοθεί σε εμάς το παραπάνω ποσό των 134.759,85 ευρώ και  

Να καταδικαστούν οι καθών στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου.  

Ρόδος 9 Μαϊου 2019»» 

Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, με την οποία να εγκρίνεται η άσκηση από το Δήμο Ρόδου κατά της 

Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ της από 9-5-2019 και με 

αριθμό κατάθεσης 222/10-5-2019 κυρία παρέμβαση, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου, να δοθεί επίσης σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση της κυρίας παρέμβασης κατά την παραπάνω διάσιμο ή σε 
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οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλω σημείωμα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνει δεκτή η κυρία παρέμβαση του Δήμου Ρόδου και να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση της 

Ευαγγελίας Μπάκη. 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ): 

Το επόμενο θέμα αφορά την κ. Ευαγγελία Μπάκη. Έχουμε κάνει μια ανακοπή, έχει κάνει μια 

αίτηση για να πάρει τα χρήματα από την Εθνική Τράπεζα και έχουμε κάνει κυρία παρέμβαση. 

Πρέπει να εγκριθεί η κυρία παρέμβαση και να γίνει η επίδοση. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1,  εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 

του Ν.4555/2018, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/31714/18-6-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,  

 Την με αρ. απόφαση 226/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΖ3Ω1Ρ-ΖΓΥ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της από 9-5-2019 και με αριθμό κατάθεσης 222/10-5-2019 

κυρίας παρέμβασης, που στρέφεται κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, παρέχεται επίσης η 

εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του στο νομικό σύμβουλο με 

πάγια έμμισθη εντολή του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να παραστεί στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου κατά τη συζήτηση της κυρίας παρέμβασης κατά τη διάσιμο της 3-12-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει 

το Δήμο Ρόδου, να υποβάλει σημείωμα και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνει δεκτή η κυρία παρέμβαση του Δήμου Ρόδου και να απορριφθεί η από 18-3-2019 και με αριθμό 

κατάθεσης 115/18-3-2019 αίτηση της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη, που στρέφεται κατά της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων 

που τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη 

της παρούσας συνεδρίασης.   

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            
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 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

Παρασκευάς Δημήτριος    

 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

Καραγιάννη Μαρία  

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

                                                 
iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iiiΒλέπε 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. 
ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
viiΕπισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
ixΌπως 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). 
xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 

1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 
xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 

73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). 

Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxixΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 
τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά 

στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται 
χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ 
για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
xlixΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
lΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
liΒλέπε 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. 
liiΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
liiiΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
liv 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.” 
lvΣύμφωνα 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.  
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lviΌπως 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). 
lviiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
lviiiΌπως 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). 
lixΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
lxΌπως 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. 
lxiΌπως 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”. 
lxiiΌπως 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.". 
lxiiiΗ 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 ) 
lxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxviiΟικονομικός 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)  
lxviiiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
lxix 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).  
lxx 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  
lxxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
lxxiii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
lxxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 
lxxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 
lxxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
lxxvii Πρβλ άρθρο 48. 
lxxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 
lxxix 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. 
lxxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
lxxxi 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.  

lxxxii 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.  

lxxxiii 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.  

lxxxiv 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.  

lxxxv 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.  

lxxxvi 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.  
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lxxxvii 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.  
lxxxviii 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.  
lxxxix 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.  
xc

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xci

 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. 
xcii

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
xciii

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
xciv

  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.” 
xcv

 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.  
xcvi

 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). 
xcvii

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xcviii

 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). 
xcix

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
c
 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. 
ci
 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”. 
cii

 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.". 
ciii

 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 ) 
civ

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cvii 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)  
cviii

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
cix

 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).  
cx

 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  
cxi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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cxii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
cxiii

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
cxiv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
cxv

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 
cxvi

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
cxvii

 Πρβλ άρθρο 48. 
cxviii

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
cxix

 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. 
cxx

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
cxxi

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
cxxii

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 

τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
cxxiii

 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.  
cxxiv

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
cxxv

 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.  


