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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
 για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας  

«Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών 

 για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου» 
 

 
         Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την 
υλοποίηση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 

διαδικασιών  για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου». 
 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Η 
υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό 70-

7411.0001 και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. 
 

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεύχος τεχνικών δεδομένων, Έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα πίνακα προσωπικού, υπόδειγμα σύμβασης) 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr και 
την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς θα 

παραλαμβάνεται από τα Γραφεία του Δήμου (Ιπποτών 4 – Ρόδος) 
 
        Ως  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών 

ορίζεται η 8/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  
 

       Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως 
με κατάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού (γραφεία Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, οδός Ιπποτών 4 

– Ρόδος) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 
(Δημαρχείο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας – Ρόδος), το αργότερο μέχρι την 8-11-

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα κατατεθούν στο 
πρωτόκολλο  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως 
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

 
         Στη διαδικασία ανάθεσης γίνονται δεκτοί: 

http://www.rhodes.gr/


1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:                      

α) σε 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 ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, 

καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 

που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Ως ελάχιστες 

προϋποθέσεις νοούνται τα ακόλουθα: Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία 
στην υλοποίηση Συμβάσεων και Υπηρεσιών συναφών (τουλάχιστον μίας (1)) µε 
την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς.  

Ως συναφής θεωρείται εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ή μελέτη θεάτρων 
αντίστοιχου μεγέθους, ή στην εκπόνηση μελέτης σε έργα που αφορούν θέατρα 

αντίστοιχου μεγέθους. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του 
Διαγωνιζόμενου σε υλοποίηση συμβάσεων. 
 

Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού εννιακοσίων εξήντα έξι  
(966,00)  ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 
Προκαταβολή δεν θα δοθεί. 

 
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1) Γραφείο κ. Δημάρχου.   

2) Γραφείο Τύπου, προκειμένου να δημοσιευθεί μία φορά : α) σε 1 ημερήσια Νομαρχιακή 

εφημερίδα έως και την Πέμπτη 1-11-2018 β) σε μία ημερήσια εφημερίδα της 

πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία έως και την Πέμπτη 1-11-2018 με την 

παράκληση τα φύλλα δημοσίευσης να σταλούν στο e-mail: rho-med@otenet.gr  

3) Γραφείο Πρωτοκόλλου Δ.Ρ. για ανάρτηση.  

4) Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  

5) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr) 

 
Ρόδος,      -      - 2018 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 



 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/20161 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ο Δήμος Ρόδου 

Διακηρύσσει 

Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: 

 

«Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το 

Εθνικό Θέατρο Ρόδου» 

CPV 71356300-1, 71350000-6, 71336000-2, 71313200-7, 71242000-6 

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) 

τους όρους της παρούσας και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής της ως άνω υπηρεσίας 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

 
Ταχ. Δ/νση : Οδός Ιπποτών 4   ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Ταχ. Κώδικας : 85100, Ρόδος  «Υπηρεσίες σύνταξης 
Τηλέφωνο : 22410 35072 – 125/119  φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών  
fax : 22410 36550  για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου» 
e-mail  : rho-med@otenet.gr   
Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr  ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑ 70-7411.0001 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

mailto:rho-med@otenet.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Άρθρο 1 : Στοιχεία Διαγωνισμού - Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή  

 – Στοιχεία επικοινωνίας 
Άρθρο 2 : Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Άρθρο 3 : Υποβολή φακέλου προσφοράς  
Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
Άρθρο 5 : Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση –  

 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
Άρθρο 6 : Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα / Ενστάσεις 

Άρθρο 7 : Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Άρθρο 8 : Σύναψη σύμβασης 

Άρθρο 9 : Σειρά ισχύος εγγράφων 
Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 
Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 12 : Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση– Προθεσμίες της σύμβασης 
Άρθρο 13 : Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών  
Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
Άρθρο 16 : Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 
Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης  
 προσφοράς  

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (έλεγχος νομιμοποίησης, µη ύπαρξη λόγων  
 αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής) 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία  

 
 

 
 
 

 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού - Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή -  

 Στοιχεία επικοινωνίας 
 
1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και 
υποστήριξης διαδικασιών για το Εθνικό 

Θέατρο Ρόδου 

CPV: 71356300-1, 71350000-6, 71336000-2, 

71313200-7, 71242000-6 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υπηρεσία Τεχνικού Συµβούλου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ: 

Δεκαεννιά (19) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ιπποτών 4 – ΡΟΔΟΣ  
Υπόλοιπα τεύχη www.rhodes.gr 

 

ΤΟΠΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
Πλατεία Ελευθερίας - Ρόδος 

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Ο 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ιπποτών 4 – ΡΟΔΟΣ  
 

 
 

1.2 Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής – 
Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ρόδου  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ελευθερίας Ρόδος 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΜΠ&Μ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιπποτών 4 - Ρόδος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μάγος Κυριάκος, Σεβαστή Λουκά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2241035072 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα 
τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. Εφόσον οι 

ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να 
δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον 
ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά 

τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 
στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
 



1.3. Ορισμοί:  
Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του 

παρόντος Διαγωνισμού οι κάτωθι όροι, θα χρησιμοποιούνται µε το κάτωθι 
περιεχόμενο: 
Ενδιαφερόμενος: Οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει µέρος 

στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, 
Διαγωνιζόμενος: Ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, 

Τεύχη: Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας 
Προκήρυξης, 
Επιτροπή: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

∆ιαγωνισµού, η οποία ορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων.  
Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί 

ως η πλέον κατάλληλη και εκκρεµεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Άρθρου 
22 της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το 
αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  
Σύµβαση: το Συµβατικό Κείµενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του οριστικού Αναδόχου, µετά την οριστική κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού σε αυτόν. 

Συµβατική αµοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς 
ΦΠΑ. 
 

Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα:  

α) η παρούσα διακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της, 
β) το υπόδειγμα Σύµβασης  
γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 

Ν.4412/2016, κατά περίπτωση,  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  

ε) η Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων  
ζ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα παραλαμβάνουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα 
γραφεία της ΔΜΠ&Μ –Ιπποτών 4, Ρόδος- Εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως μέχρι 

2/11/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά 
µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έως 

την 5/11 /2018.  
 
 Άρθρο 2: Αντικείμενο ∆ιαγωνισµού 

 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
Συνοπτικά, το αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών- τεχνικής υποστήριξης προς την ΔΜΠ&Μ σε θέµατα 
παρακολούθησης υποστήριξης, και σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την 
ωρίμανση του έργου αποκατάστασης του ΕΘΡ. 

 
II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ  

Συνοπτικά, η τεχνική περιγραφή του έργου περιλαµβάνει τα εξής:  
 

 



Οι ζητούμενες υπηρεσίες χωρίζονται στα ακόλουθα διακριτά στάδια: 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

   

1 Κατάρτιση Φακέλου και 
υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης 

αναδόχου για την εκπόνηση 
Τευχών Δημοπράτησης και 

Μελέτης Εφαρμογής 

Συλλογή μελετών και λοιπών σχετικών 
εγγράφων, κατάρτιση Φακέλου, υποστήριξη 

της Υπηρεσίας σε τεχνικά θέματα που θα 
προκύψουν σε σχέση με την αξιολόγηση των 

προσφορών. Ανάδειξη αναδόχου μελετητή. 

   

2 Υποστήριξη υπηρεσίας κατά το 
στάδιο εκπόνησης, αξιολόγησης 

και παραλαβής Τευχών 
Δημοπράτησης και Μελέτης 
Εφαρμογής 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου και Τεχνική 
Υποστήριξη της Υπηρεσίας προκειμένου ο 

μελετητής να συντάξει τις μελέτες με την 
απαιτούμενη ποιότητα. Παροχή διευκρινίσεων 
και οδηγιών σε τεχνικό επίπεδο. Αξιολόγηση 

των μελετών και έλεγχος των διορθώσεων 
πριν την παραλαβή. Παραλαβή Τευχών 

Δημοπράτησης και μελετών εφαρμογής για το 
έργο και αδειοδοτήσεις. 

 
 ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ – 
ΧΡΟΝΟΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  

Αντικείµενο απασχόλησης του Τεχνικού Συµβούλου είναι:  
1. O προσδιορισμός των εκτιμώμενων αμοιβών για όλες τις κατηγορίες και 

για όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2. Η κατάρτιση φακέλων προκήρυξης για τη σύνταξη των Τευχών 

Δημοπράτησης και Μελετών Εφαρμογής, με τα περιεχόμενα των 
προμελετών, των οριστικών μελετών καθώς και όλων των λοιπών 

απαραιτήτων στοιχείων. 
3. Η προετοιμασία και η οργάνωση της διαγωνιστικής διαδικασίας επί το 

αρτιότερον και η υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη διαδικασία 

αξιολόγησης των υποβληθεισσόμενων προσφορών σε τεχνικό επίπεδο. 
4. Η υποστήριξη της ΔΜΠ&Μ στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης 

μελετών, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης αναδόχoυ. 
5. H υποστήριξη του ανάδοχου μελετητή ως προς την παροχή κατευθύνσεων 

και η τεχνική αξιολόγηση της μελέτης εφαρμογής από την σκοπιά όλων 

των ειδικοτήτων αλλά και η πληρότητα και αρτιότητα των Τευχών 
Δημοπράτησης, ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία. 

6. Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού το οποίο σε συνεργασία µε την 
ΔΜΠ&Μ, θα συνδράµει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση της σύνταξης 
των μελετών Εφαρμογής. 

7. Κατάρτιση προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος ωρίμανσης των ως άνω 
δράσεων, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτούνται. 

8. Η υποβοήθηση της ∆ΜΠ&Μ στην εκπόνηση, συµπλήρωση και 
επικαιροποίηση τμημάτων των µελετών εφόσον απαιτείται. 

9. Ο έλεγχος του χρονοδιαγράµµατος και η εξέταση της σχετικής προόδου 

της εξέλιξης των δράσεων. Επισημαίνει τυχόν αστοχίες και εισηγείται στην 
Υπηρεσία τις ακολουθητέες ενέργειες. 

 
Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της 

Προϊσταµένης Αρχής. Επιπλέον ως τόπος εργασίας ορίζεται η το κτίριο του ΕΘΡ. 



Ο Τεχνικός Σύµβουλος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής να συμμετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία τους, να παρέχει 

γραπτές ή/ και προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές προς τις υπηρεσίες αυτές 
και να συµµετέχει σε επισκέψεις στο κτίριο του θεάτρου, παρέχοντας κάθε 
σχετική υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή. Είναι επίσης υποχρεωμένος να 

διαθέτει εξοπλισμό τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συνδιάσκεψη 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων και διαδικτύου όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από την 

Προϊστάµενη Αρχή. 
Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρέχονται με βάση το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και κυρίως με βάση τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να ορίσει απασχόληση σε χρονικές περιόδους πέραν 
του χρονοδιαγράμματος. 

 
Χρόνος εργασίας: Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δεκαεννέα (19) 

μήνες, από την υπογραφή της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου εάν 
κρίνει, ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του 

τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τη 
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.  
Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα 

του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του 

τιμήματος. 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου (Κατάρτιση Φακέλου και 

υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση Τευχών 
Δημοπράτησης και Μελέτης Εφαρμογής) ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Τα Τεύχη Δημοπράτησης και ο Φακελος Έργου θα 

πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή 
της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προωθήσει τον ως άνω Φάκελο 

και τα Τεύχη προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση του διαγωνισμού 
εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της υποβολής τους σ’ αυτήν. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στη 
διαδικασία αυτή, εφόσον απαιτηθεί, έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η χρονική περίοδος έναρξης του β’ σταδίου ξεκινά με την υπογραφή της 
Σύμβασης με τον μελετητή που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία του α’ σταδίου, 
με έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας και διαρκεί τόσο όσο περιγράφεται στα 

Τεύχη Δημοπράτησης του α’ σταδίου (και όχι πάνω από δώδεκα 12 μήνες) και 
όσο εν τέλει διαρκεί η φάση αυτή έως την οριστική παράδοση των μελετών που 

προβλέπονται, χωρίς παρατηρήσεις. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται εκ μέρους 
του Αναδόχου Συμβούλου, όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις των 
μελετών που θα προκύψουν από τη διαδικασία του σταδίου β’. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις πέραν του καθορισμένοπυ 
χρόνου, η Προισταμένη Αρχή δύναται να παρατείνει το χρόνο λήξης της 

σύμβασης χωρίς αλλαγη του τιμήματος. 
 
Παραδοτέα: Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά 

περίπτωση και σύμφωνα με τις εντολές της:  
1. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε 

τρίτου ημερολογιακού μήνα, από την υπογραφή της σύµβασης, όπου θα 
ορίζεται η πορεία υλοποίησης του έργου, οι ενέργειες του αναδόχου, τα 

ενδεχόµενα προβλήµατα, οι προτεινόµενες λύσεις, και οτιδήποτε άλλο 



σχετικό µε την υλοποίηση της Σύµβασης του. Το ακριβές περιεχόµενο των 
εκθέσεων αυτών θα προσδιοριστεί σε συνεργασία του Τεχνικού Συµβούλου 

µε την ΔΜΠ&Μ του Δήμου Ρόδου ή την επιτροπή επίβλεψης. 
2. Ελεγμένα τεύχη δημοπράτησης στο α’ και το β’ στάδιο της διαδικασίας, 

κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

3. Έκτακτες εκθέσεις ή έγγραφα, τα οποία θα συντάσσει ο Τεχνικός 
Σύµβουλος και θα υποβάλλει στην ΔΜΠ&Μ. 

4. Τελική έκθεση των πεπραγµένων του Τεχνικού Συμβούλου, συνοδευόµενη 
από φάκελο µε αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός του 
µήνα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του, στην οποία θα 

περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες, οι 
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα. 

 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσμία του άρθρου 
14, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής, 
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο μέχρι την 

ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

Προσφορά του ….. 
 

για την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών φακέλων και υποστήριξης 
διαδικασιών για το ΕΘΡ» µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Ρόδου και 
ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 8/11/2018.  

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς 
στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα 

στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή 
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

 
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος,  
 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος και 

 
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισμένος µε τρόπο που δε µπορεί να 

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισµού), µε την 



ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου του άρθρου 3.2 του παρόντος. 
 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, 
πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 14 της παρούσας, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή 

ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις 
απορρίπτει ως µη κανονικές.  

 
3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο: 
α) από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην αίτηση υποβολής προσφοράς 

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.  
 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται 

από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του 
άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη 
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως µε το 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ημέρα άφιξης 

αναγράφεται στο πρωτόκολλο και πάνω στον φάκελο και µονογράφεται από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ 
εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 

4.2 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και 
ώρα, ή µετά τη λήξη της παραλαβής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους 

φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι προσφορές που 
παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος 

εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι 



αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο 
πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 
 
 4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, προβαίνει στην αποσφράγιση των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Σε 

περίπτωση που η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών δεν πραγµατοποιηθεί 
την ίδια µέρα µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, γνωστοποιείται µε 
έγγραφο του Προέδρου της επιτροπής, προ εύλογης προθεσµίας και µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ηµεροµηνία και 
την ώρα της δηµόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών 

προσφορών.  
 

4.4 Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία, έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της 
σύμβασης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 
ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. Σε περίπτωση διακοπής δηµόσιας 
συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς 

εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία κοινοποιείται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδρομικώς ή µε 
φαξ σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόµενης 

δηµόσιας συνεδρίασης. 
 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε 
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.  

 
γ) Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την 
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται µε τη 
βαθµολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και 

υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται 
αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι 
πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του 

παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της 
περαιτέρω διαδικασίας.  

 
δ) Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται 

µε μέριμνα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι 



φάκελοι µε τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική 
πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α και β' οι φάκελοι της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
 

4.5 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου 
και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα 
αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί µε 

επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος.  

Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης του 
Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και 

βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέµπει το 
Πρακτικό στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία θα πρέπει να εφαρµόσει τη 
διαδικασία της παραγράφου 4.3 και 4.4 της παρούσας για την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο 
υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

 
4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό, σε δηµόσια 
συνεδρίαση, σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς 

προ πέντε (5) ηµερών, για την αποσφράγιση των οικονοµικών τους προσφορών. 
Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις 
οικονομικές προσφορές, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους σε 

σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αφορά στο 
σύνολο της υπηρεσίας.  

 
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και 
στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε 

προσφέροντα, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιµής σύμφωνα µε το 

άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της 
για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία το εγκρίνει.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους 
προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση ή προδικαστική 

προσφυγή κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 
 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – 

Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης  
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 



5.2 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. 
 

5.3 
i) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της 

Αρχής του [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, 

δεν αποδεικνύονται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 του 
παρόντος ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 19 του παρόντος, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας.  
 

5.4 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσφέρων µετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς 
µεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της 

παρούσας. 
 
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας 

αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 
δηλώσει µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της Αρχής του 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147), ότι πληροί, κατά τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί σύμφωνα µε το άρθρο 

15 της παρούσας.  
 

5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
5.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη απόφασης, είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση 
της σύµβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών 

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 



5.8 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 
5.9 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 µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα / Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής:  

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Ρόδου, µέχρι πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για 

τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ρόδου, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας 
υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι 

λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 

φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται 

δεκτές. 
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού, από τον ενιστάµενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται 

σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του ∆ήµου Ρόδου.  
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη 

υποβληθείσες.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, 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 ∆ηµοσίου 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 

Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών & δικαιολογητικών 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς τους, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον 
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα 

παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό 



διάστημα, που αυτή θα ορίζει, κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο 
των επτά (7) εργασίµων ηµερών.  

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για 
τα οποία ζητήθηκαν. 

 
Άρθρο 8: Κατακύρωση διαγωνισµού - Σύναψη σύµβασης  

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσµατά της, εφόσον 
η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 

8.2 Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16 της 
παρούσας προκήρυξης και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της πενθήμερης προθεσµίας 

άσκησης ενστάσεως, ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από σχετική 
έγγραφη κοινοποίηση, να προσκοµίσει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα 

επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της επόµενης παραγράφου του παρόντος 
Άρθρου: τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Τα εν λόγω ∆ικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε Σφραγισµένο Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, 

προκειµένου να ελεγχθούν. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συµµετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19, 
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 
 
8.3 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.  
 

Άρθρο 9: Σειρά ισχύος εγγράφων  
Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η 
ακόλουθη:  

1. Το Συµφωνητικό,  
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της,  

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,  
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
 

 Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
10.1 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 περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
10.2 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 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 
θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί 

να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 53 

του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  
 

10.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 

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

έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.  

 
10.4 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.  
 

10.5 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.  
 

Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία  
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι 

κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:  
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».  
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».  

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

7. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις 

(πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα έγγραφα της 

παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., 
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  



9. Την 299/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ρόδου µε 
την οποία διατέθηκε πίστωση 20.000€ µε ΦΠΑ για το έτος 2018 και 

40.000€ για το 2019    , η οποία είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου, έτους 2018, µε Κ.Α.: 70-7411.0001 και  εγκρίθηκαν για την 
υπηρεσία µε τίτλο: «Υπηρεσίες Σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 

διαδικασιών για το ΕΘΡ». 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 12: Εκτιµώµενη αξία – Τρόπος Πληρωµής – Προθεσµίες της 

σύµβασης  
 

12.1 Προϋπολογισµός έργου  
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 60.000 € (με ΦΠΑ 24%).  

 
Η υπηρεσία έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου και η σύµβαση 
θα χρηµατοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.: 70-7411.0001 - «Υπηρεσίες 

Σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το ΕΘΡ» και υπόκειται στις 
νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύμφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011. 
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής 

προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου σε συννενόηση με την 
Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η δε οικονοµική τους προσφορά 

αποτελεί τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του έργου, όπως αυτό 
προδιαγράφεται στο Φάκελο δηµόσιας σύµβασης.  
 

12.2 Συµβατική διάρκεια  
Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού.  
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται 
σε δεκαεννιά (19) μήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.  

Στο συµφωνητικό ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως: 
−Έκθεση εγκατάστασης συμβούλου που υποβάλλεται εντός δέκα πέντε (15) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις απαιτούμενες ενέργειες, χρονοδιάγραμμα 
του 1ου σταδίου (Κατάρτιση Φακέλου και υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης 

αναδόχου για την εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης και Μελέτης Εφαρμογής) και 
χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα στάδια. Επίσης θα κατατεθεί πίνακας με το 

προσωπικό ή τους συνεργάτες του αναδόχου που θα ασχοληθούν με την 
υλοποίηση της υπηρεσίας. Η ΔΜΠ&Μ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον 
ειδικότητες από τον ανάδοχο ή και την αλλαγη κάποιων από τους συμμετεχοντες 

στον καταλογο. 
-Τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται εντός των πρώτων πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών κάθε τρίτου μήνα, μετά την υπογραφή της σύμβασης 
-Τελική Απολογιστική Έκθεση έργου που υποβάλλεται το πολύ μέχρι και ένα 
ημερολογιακό μήνα από τη λήξη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου (Σύνταξη Φακέλου και 

υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση Τευχών 
Δημοπράτησης και Μελέτης Εφαρμογής) ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Τα Τεύχη Δημοπράτησης και ο Φακελος Έργου θα 



πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή 
της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προωθήσει τον ως άνω Φάκελο 

και τα Τεύχη προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση του διαγωνισμού 
εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της υποβολής τους σ’ αυτήν. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στη 
διαδικασία αυτή και έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η χρονική περίοδος έναρξης του β’ σταδίου ξεκινά με την υπογραφή της 
Σύμβασης με τον μελετητή που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία του α’ σταδίου, 
με έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας και διαρκεί τόσο όσο περιγράφεται στα 

Τεύχη Δημοπράτησης του α’ σταδίου (και όχι πάνω από δώδεκα 12 μήνες) και 
όσο εν τέλει διαρκεί η φάση αυτή έως την οριστική παράδοση των μελετών που 

προβλέπονται, χωρίς παρατηρήσεις. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται εκ μέρους 
του Αναδόχου Συμβούλου, όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις των 

μελετών που θα προκύψουν από τη διαδικασία του σταδίου β’. 
Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις πέραν του καθορισμένου 

χρόνου, η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να παρατείνει το χρόνο λήξης της 

σύμβασης χωρίς αλλαγη του τιμήματος. 
 

12.3 Αμοιβή αναδόχου  
12.3.1. Η οικονοµική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη Συµβατική 
του Αµοιβή και ∆ΕΝ περιλαµβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται 

πάντα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
12.3.2. Η Αµοιβή του Οριστικού Αναδόχου ∆ΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύµβασης. 
12.3.3. Ο Οριστικός Ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της Οικονοµικής 
Προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης, δεσµεύεται και για την ακρίβεια 

των υπολογισµών, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την Οικονοµική 
Προσφορά του.  

12.3.4. Όλα τα χρηµατικά ποσά και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.  

12.3.5. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τις πληρωµές ο 

Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιµολόγια σύµφωνα µε τους πίνακες 
οικονοµικής προσφοράς.  

12.3.6. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του τιµήµατος από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη 
αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Προϋπόθεση για την εκτέλεση των ακόλουθων πληρωµών αποτελεί η 
χρηµατοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από την οποία η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν θεωρείται υπερήµερη ως προς την εξόφληση των σχετικών 
παραστατικών/δικαιολογητικών .  
12.3.7. Κατά την πληρωµή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος 

από τις κείµενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει 

σχετική βεβαίωση.  
12.3.8. Ο Οριστικός Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική 

εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία 



κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, 
επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο.  

12.3.9. Όποτε, βάσει της σύµβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από 
τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό 
που οφείλεται ή καθίσταται µεταγενέστερα απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην σύµβαση της παρούσας προκήρυξης. 
 

 12.3 Τρόπος πληρωµής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

 Μετά την συμπλήρωση ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και 

την παραλαβή του σχεδίου ενεργειών που θα υποβάλλει ο ανάδοχος, θα 
του καταβληθεί αμοιβή ίση με το 1/4 του συμβατικού ποσού. 

 Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου και της έγκρισης του από την 
Υπηρεσία, θα του καταβληθεί το 1/4 του συμβατικού ποσού. 

  Μετά την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου, θα του καταβληθεί το υπόλοιπο 
1/2 του συμβατικού ποσού. 

 

Γενικά :  
Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση Υπηρεσίας θα γίνεται µε την προσκόµιση 

των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των 

αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα µε το μέρος του έργου 
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 
συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης και 

µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
Η συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δε θα βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου για τα µέρη αυτού τα οποία 
ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές 

επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 

υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση 
της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα 
σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης έξοδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται 

κατωτέρω:  
− Τα έξοδα παραγωγής εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση, 
 − τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, 
υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους 

αφορούν, κ.λ.π. 
 

 Άρθρο 13: Προσφορές– Χρόνος ισχύος προσφορών  
13.1 ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
13.2 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  

13.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου του 
έργου.  

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για εννέα (9) µήνες από την ηµέρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφορών του εποµένου άρθρου. 

 



 
Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στην 
Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 8/11/2018 και ώρα 10:00 πµ. Προσφορές που 
υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές (κατά το άρθρο 3.5 

του παρόντος). 
 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  
15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 966,00€. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυήσεις: α) εκδίδονται είτε από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύµατα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού και β) 
πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 
της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, υπέρ του κυρίου 
του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.  
 

15.3 Εγγύηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  
 
15.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.  

 
Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  
Η παρούσα διακήρυξη ή περίληψη αυτής θα δηµοσιευθεί:  

α) Στο πρόγραµµα ΚΗΜ∆ΗΣ (https://promitheus.gov.gr), στο πρόγραµµα 
∆ιαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)  

β) Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου (https://www.rhodes.gr).  
γ) Σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, 
καθώς και σε µία ημερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού στην οποία 

πρόκειται να υλοποιηθεί η υπηρεσία). Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης 
στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 

εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.  
 
  

https://diavgeia.gov.gr/


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε 

προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 
της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας.  
 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συµµετοχής στο διαγωνισμό 
17.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα σε: 
α) σε 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η 

υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 

σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων.  
 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 

αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.  
 

17.2 Στο διαγωνισμό συµµετέχει οικονοµικός φορέας είτε µεµονωµένα είτε ως 
µέλος ένωσης. Επισηµαίνεται ότι, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 91 

παρ. 1 περ. ε' του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει 
υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικής προσφοράς. Επί του ζητήµατος αυτού γίνεται παραπομπή σε όσα 
αναλυτικά αναφέρθηκαν στο άρθρο 13.2 της παρούσας και ιδιαιτέρως στον 

περιορισµό που ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 (δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού – κατά κύριο λόγο, της περ. γ'), στην 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη 
ενώσεων.  

 
17.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν στο διαγωνισµό υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 (άρθρου 254 για τις συµβάσεις του 

Βιβλίου ΙΙ) και των σηµείων γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 
4412/2016. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τετάρτου και 

πέµπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, η πλήρωση των 
απαιτήσεων καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
του άρθρου 19.1 της διακήρυξης, καθώς και η διαπίστωση της έλλειψης των 

λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18, θα πρέπει να συντρέχουν σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. Αντιθέτως, η πλήρωση των απαιτήσεων που αφορούν στην 

οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (άρθρο 19.2) και στην τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα (άρθρο 19.3) αρκεί να πληρούνται τουλάχιστον από 

ένα µέλος της ένωσης. Περαιτέρω, δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 



περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 

κατηγορίες µελετών. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης 
οικονοµικών φορέων: α) αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε µία κατηγορία, όλα 
τα µέλη της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραµµένα σε αυτή την κατηγορία 

(σηµείο γ' της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016) και β) αν η υπό ανάθεση 
µελέτη ανήκει σε περισσότερες από µία κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται 

αθροιστικά όλες οι κατηγορίες, ήτοι πρέπει να υπάρχει ανά κατηγορία 
τουλάχιστον ένα µέλος (σηµείο δ' της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016).  
 

17.4. Τα προαναφερθέντα ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα 
του οικείου Επιµελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις.  
 
17.5. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ 

διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος Σύµπραξης ή Ένωσης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισµό, τόσο το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόµενα σχήµατα στα οποία συµµετέχει το ίδιο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  
 

17.6. Ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την 
προσφορά ανάλογα µε τη νοµική µορφή του προσφέροντος:  

− σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος,  
− σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής 

της,  
− σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  
− σε περίπτωση σύµπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτηµένος κοινός 
εκπρόσωπος  

− σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικών προσώπων άλλης νοµικής µορφής (π.χ. 
αφανούς εταιρίας, ∆ηµοτικής επιχείρησης κ.λ.π.) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν στέλεχος του νοµικού προσώπου. 
 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού  

18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για 

µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται 
περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

 
18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος 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/∆ΕΥ 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 παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 
Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 

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

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), 
η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 

18.1.2 
α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  
β) η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 



φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων 

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

18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, 
όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρµόζονται 

οι παράγραφοι 18.1.1 και 18.1.2. 
 

18.1.4 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν µόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της 

παρούσας, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 18.1.2.  
 

18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν 

υποχρεώσεις 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 X του Προσαρτήµατος Α’ του ν. 

4412/2016,  
β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου,  
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα 
ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 

φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 

24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά, μέσα,  
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 

συµµετοχή των προσφερόντων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

δεν μπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 



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

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

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

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το 

οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 

18.1.6 Προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005.  

 
18.1.7 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

18.1.1, 18.1.2, 18.1.5 και 18.1.6.  
 

18.1.8 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1. και 18.1.5 µπορεί να προσκοµίζει 
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για 

να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 

παραπτώµατος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει 

αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  
 

18.1.9 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
 

 18.1.10 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 



αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης.  

 
Άρθρο 19. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 18 της 
παρούσας προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα, κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.  
Ο ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις εµπειρίας, τεχνογνωσίας, και επάρκειας 

στελεχιακού δυναµικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, και να 
αποδείξει τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την 

προσφορά του τα στοιχεία τεκµηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο 
κάτω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία 

τεκµηρίωσης ή από τα υποβαλλόµενα δεν τεκµηριώνεται επαρκώς η 
συνδροµή των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, 

οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να προκύπτουν 
αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους.  
 

19.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Δεν απαιτείται  

 
19.3. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα  
Κάθε προσφέρων πρέπει :  

(α) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα και να έχει 
αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης ή μελέτη κατασκευής ή αποκατάστασης θεάτρων 
αντίστοιχου μεγέθους σε ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και σε µεγάλα 
θέατρα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό. 

 
(β) Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 17 και 

18, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο. 
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: από την εκπόνηση παρόµοιων, 

τουλάχιστον μίας (1), µε την υπό ανάθεση υπηρεσιών ή μελετών 
κατασκευής ή αποκατάστασης θεάτρων αντίστοιχου μεγέθους, οι οποίες 

εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού 
προσώπου. Ως συναφής θεωρείται εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ή 
στην εκπόνηση μελέτης σε έργα που αφορούν θέατρα, εί δυνατόν σε 

μνημειακό κέλυφος. Η εµπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από τη συµµετοχή 
του ∆ιαγωνιζόµενου σε υλοποίηση συµβάσεων. 

          
(γ) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν πλήρη γνώση των γενικών 
και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και των εγκεκριμένων 

μελετών, κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Μεσαιωνική Πόλη (Αρμόδιος 
κος Μάγος, τηλ. 2241035072).  

 
19.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 

∆εν προβλέπεται.  



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς  
Κάθε προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία: 20.1 

ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο φάκελος 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) το 

τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της Αρχής του [άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147), σύµφωνα µε το πρότυπο του 
Παραρτήµατος της παρούσης, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα 
µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  
 

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους 
αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος,  
αβ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 της παρόντος.  
αγ) Ότι όσα δηλώνει στην προσφορά του είναι αληθή 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των παρ. 20.1, για κάθε οικονοµικό φορέα 

που συµµετέχει στην ένωση.  
 

20.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην 

παρ. 21.2 της παρούσας και ιδίως:  
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη υπηρεσία, στηριζόµενη στα υπάρχοντα 

στοιχεία του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και 
εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους.  
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού 

προγράµµατος υλοποίησης της υπηρεσίας, δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους 
δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των 

υποστηρικτικών ενεργειών (όταν πρόκειται για σύνθετη υπηρεσία) την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών µε δεδοµένα, τον καθορισµό σηµείων ελέγχου 
και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων της περιπτ. (β), λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, 

όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης  
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών 
του συντονιστή και της οµάδας εργασίας, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή 

ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχειά για την αποτελεσµατικότητα της 
δράσης κάθε µέλους της οµάδας εργασίας σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που 

αναλαµβάνει στην οµάδα έργου και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβανόµενων 
υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ). 
δ.1) Πινάκα των υπαλλήλων - συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου που 

συµµετέχουν στην Οµάδα Εργασίας - Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο 
υπόδειγµα:  

 

Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης) 

Ονοµατεπώνυµο 

Μέλους Οµάδας Έργου 

Θέση στην Οµάδα 

Έργου 



    

δ.2) Βιογραφικά Σηµειώµατα της Οµάδας Εργασίας - Έργου (για τον Υπεύθυνο 
έργου και το Συντονιστή, αλλά και όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας όπως 
αναφέρονται παραπάνω), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση νοµίµως 

υπογεγραµµένη για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων/εµπειρίας.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειας του.  
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει η 
δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή 

υλοποίηση της υπηρεσίας. 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 

παραρτηµάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τα ανωτέρω (δ) 
και (ε) σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και εξαιρουµένων 
των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών µε τα 

οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης 
οµάδας έργου) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο µέγεθος 30 σελίδων 

κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος 
οργανογράµµατος. 
Όταν το περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το 

εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία 
διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό 

δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας έργου, η Επιτροπή διατηρεί 
το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.  

 
20.2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει, την Τεχνική Προσφορά των 
υποψηφίων Αναδόχων σύμφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 20.  

Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 
αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυµφωνίας. 
Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον 

νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα και, να φέρουν συνεχή αρίθµηση.  
 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία 
απολύτως άµεση ή έµµεση αναφορά στα Οικονοµικά Στοιχεία των Προσφορών. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από 

περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 
20.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιλαµβάνει το έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Παρούσης, το οποίο αναγράφει τα 
στοιχεία του προσφέροντος, όπως αναφέρονται στην αίτηση υποβολής 

προσφοράς, την προσφερόµενη τιµή στο σύνολο της υπηρεσίας.  
 
Στον επιµέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαµβάνονται 

τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου. Ο Φάκελος 
Οικονοµικής Προσφοράς, θα περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) 

αντίγραφο, την Οικονοµική Προσφορά των υποψηφίων.  
 
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 

και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυµφωνίας. 



Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι µονογραµµένες 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και, να φέρουν συνεχή αρίθµηση. 

 
 Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό τίµηµα έναντι του 
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων την Υπηρεσία, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν 
µπορεί να υπερβεί το προεκτιµώµενο τίµηµα για το σύνολο των υπηρεσιών του 

αναδόχου.  
 
Στο ανωτέρω ποσόν θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, έξοδα 
µετακινήσεων κλπ.). Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες για 

διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις κατά τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος.  
 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης 
προσφοράς  
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας 

από τεχνοοικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιµής». Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από 

τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, 
θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων µε 
βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή 

τους. 
 Η Υπηρεσία θα ανατεθεί µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 

τεχνοοικονοµική άποψη Προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη 
συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των 
προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Τα 

τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των 
προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 

περιλαµβάνει, επίσης, και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, 
σε συνολικό άθροισµα 100. 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Α. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου 

30% 

Β. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση 
του έργου 45% 

45% 

Γ. Ικανότητα, αποτελεσματικότητα και 
εμπειρία του οργανωτικού σχήματος και των 
μελών της Ομάδας Έργου 

25% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς:  
Αξιολογείται η σαφήνεια της πρότασης και η κατανόηση των απαιτήσεων 

του έργου µε την κατάθεση Τεχνικής Έκθεσης του άρθρου 20.2 της παρούσας, 
µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την 
εκπόνηση του έργου-υπηρεσίας. Είναι σημαντική η κατανόηση των ειδικών 

συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του κτιρίου τόσο ως μνημείου της ιταλοκρατίας, 
όσο και ως θεάτρου της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, που θα λειτουργει ως 

σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οριστικές 
μελέτες. 

 



∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.  
 

Το 1ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό 
από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 
50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς  

Αξιολογείται η Μεθοδολογία και τα µέσα για την υλοποίηση του έργου. Η 
πληρότητα και η αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας για την ολοκλήρωση 
του έργου, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 20.2 της 

παρούσας, δηλαδή συγκεκριµένα:  
− Ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της υπηρεσίας από δραστηριότητες που 

παρουσιάζει ο οικονοµικός φορέας,  
− Ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 

υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του επιπλέον εξειδικευµένου 
προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 19.3.γ  
− η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου 

χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας έργου µε το 
επιπλέον ειδικό εξειδικευµένο προσωπικό που πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί 

φορείς και τα παρεχόµενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί 
φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη 
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.  

Το 2ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό 
από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 

50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς  

Αξιολογείται η Ικανότητα, αποτελεσµατικότητα και εμπειρία του 
οργανωτικού σχήµατος και των μελών της Οµάδας Εργασίας – Έργου και 

η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ 
και ε του άρθρου 20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριµένα:  
• η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας,  

• η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας έργου, η οποία θα περιλαµβάνει και το 
επιπλέον εξειδικευµένο προσωπικού του άρθρου 19.3.γ και 20, σε σχέση µε τη 

δοµή του οργανογράµµατος και  
• ο βαθµός συνοχής της συνολικής προτεινόµενης οµάδας έργου.  
Το 3ο κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό 

από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 
50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
21.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  
Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και 

υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η 
βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

 U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν  
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο ) δεκαδικό ψηφίο.  
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+..σν =1.  
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 

UTΠ = 80%. 



Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των 
κριτηρίων του άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της 

περαιτέρω διαδικασίας.  
 
21.3. Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς  

Oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η 
βαθµολογία ΒΟΠ της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ ισούται µε το 

προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής: 
 
 ΒΟΠ = 100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή 

 
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο ) δεκαδικό ψηφίο.  

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται 
σε UΟΠ= 20%  

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των 
οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν κανονικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 
21.2 της παρούσας. 

21.4 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής 

H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  
 
U= U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20% 

 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο ) δεκαδικό ψηφίο.  

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει 
συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο αριθµό στο U.  
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

προσφέροντα µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

προσφέροντα µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισοδύναµες προσφορές.  
 

Άρθρο 22: Αποδεικτικά µέσα (έλεγχος νοµιµοποίησης, µη ύπαρξη λόγων 
αποκλεισµού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής) 

Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την ηµεροµηνίας λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά την σύναψη της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) 
μηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 14 της παρούσας. Οι 

ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται 

της ηµεροµηνίας του άρθρου 14 της παρούσας. 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την 
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19 της παρούσας πρέπει 

να ικανοποιούνται από όλα τα µέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 19 της παρούσας αρκεί να 
ικανοποιούνται από ένα εκ των µελών της ένωσης.  

 



Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την 
αναθέτουσα αρχή υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόµενα στο άρθρο 5.1. του παρόντος:  
22.1 Σχετικά µε τον έλεγχο περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού:  
22.1.1 α) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασµα 

ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα 
πρόσωπα που ορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1 του 

παρόντος. 
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει 

σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον 
αποκλεισµό του προσφέροντος, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή 

υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, 
περί της φύσης των αδικηµάτων. 
β) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος:  

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς του οικείου κράτους µέλους ή χώρας.  

 
Τα φυσικά πρόσωπα, µε έδρα την Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση του 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι 

ασφαλισµένοι.  
Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε 
για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν 
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του 
ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, 

πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 

β2) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους ή χώρας.  
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν 

τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ.  
 
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα, τα 

πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το 
αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το 
Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και 

Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τις 
∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. Οι οικονοµικοί φορείς - 

φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

 



Για τις περιπτώσεις, α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιηµένη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι 

αποκλεισµού.  
Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους εγκατεστηµένους 
στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς - φυσικά πρόσωπα, προσκοµίζεται 

πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει 
πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για 

το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι οικονοµικοί φορείς, ανεξάρτητα από 
την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους 
άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο 

υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 
δ) για την περίπτωση του άρθρου 18.1.6 του παρόντος, τα ακόλουθα:  

- Οι ηµεδαπές επιχειρήσεις: 
i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της 

είναι ονοµαστικές.  
ii) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και  

τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ 
τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.  

- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, 

προσκοµίζουν:  
i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές,  

ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο 

µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 µέρες πριν την 
υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 

µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 
30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς.  

- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν, κατά το δίκαιο της έδρας 
τους, υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών, υποβάλλουν:  

 i) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόµενου,  

 
iii) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν 

τουλάχιστον 1% των µετοχών, 

iv) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική 
κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 

Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,  
v) Εάν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία 

αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να κρίνει την επάρκεια της 
αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή 

σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
 



Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση 
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-

2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005». Ελλείψεις στα δικαιολογητικά 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά το άρθρο 7 της 

παρούσας. 
2.1.2 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α’ έως γ', το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 

 Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται ως άνω, υπό α' έως γ'. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).  

 
22.2. Σχετικά µε τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:  
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της 

δραστηριότητάς τους : 
(α) οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

προσκοµίζουν τους τίτλους σπουδών και τις βεβαιώσεις εµπειρίας του παρακάτω 
εξειδικευµένου προσωπικού: 
- Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον είκοσι (15) 

ετών και 
- Μηχανολόγος Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον είκοσι (15) 

ετών 
- (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν 
στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 

συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

22.2.2 Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως 
ακολούθως:  

∆εν απαιτείται  



22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
Για την περίπτωση των άρθρων 19.3.(α) και 19.3.(β), οι προσφέροντες να 

καταθέσουν στοιχεία (πιστοποιητικά , συµβάσεις, παραστατικά , διάφορα δηµόσια 
έγγραφα σχετικά κλπ.) µε τα όσα αναφέρονται στα i,α αii, β, γ, ε, στ και ια του 
παραρτήµατος XII του προσαρτήµατος Α του νόµου 4412/2016. 

 
Επίσης απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 

με την οποία θα βεβαιώνεται, ότι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του έχει 
λάβει γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του. Η 
Βεβαίωση θα χορηγείται μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν την 

προθεσμία υποβολής των προσφορών.  
 

 
 Άρθρο 23: Υπεργολαβία  

23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει.  

23.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

23.3 Αιτήµατα υπεργολάβων για καταβολή της αµοιβής θα εξετάζονται κατά 
περίπτωση και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
23.4 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται 

να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα 

αρχή:  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 
18 της παρούσας για τους υπεργολάβους, 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισµού του. 
 
 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθµ. πρωτ. 561/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 

1.Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – Τεχνική Περιγραφή 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσίας 

Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου (ΔΜΠ&Μ) για την ωρίμανση του έργου 
αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου (ΕΘΡ), όπως περιγράφεται 

αναλυτικά παρακάτω.  

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με Συνοπτικό 

Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016. 

Η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται σε 48.387,10€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 
11.612,88€) και η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των  

60.000€. 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί το φάσμα των υπολειπομένων ενεργειών για 

την ορίμανση του έργου, η ΔΜΠ&Μ έχει την ανάγκη υποστήριξης από εξωτερικό 
συνεργάτη προκειμένου: 

1. Να προσδιοριστούν οι εκτιμώμενες αμοιβές για όλες τις κατηγορίες και 

για όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2. Να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης μελέτης, η οποία απαιτείται να 
είναι ενδελεχής και τεκμηριωμένη προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

περίπτωση υποβολής ενστάσεων από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
3. Να καταρτιστεί ο φάκελος προκήρυξης των Τευχών Δημοπράτησης και 

μελετών εφαρμογής με τα περιεχόμενα των προμελετών, των 

οριστικών μελετών καθώς και όλων των λοιπών απαραιτήτων 
στοιχείων. 
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4. Να προετοιμασθεί και να οργανωθεί η διαγωνιστική διαδικασία επί το 
αρτιότερον και να υποστηριχθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία στη 

διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισσόμενων προσφορών σε 
τεχνικό επίπεδο. 

5. Να υποστηριχθεί ο ανάδοχος μελετητής και να αξιολογηθεί τεχνικά η 

τελική μελέτη εφαρμογής που θα παραδοθεί από τη σκοπιά όλων των 
ειδικοτήτων αλλά και η πληρότητα και αρτιότητα των Τευχών 

Δημοπράτησης, ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία. 
 

2. Σκοπιμότητα 

Το ΕΘΡ (ΕΘΡ) βρίσκεται στο βόρειο άκρο της ομώνυμης πόλης και 

οριοθετεί από βορρά τη μεγάλη πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο (πλατεία 

Ελευθερίας). Το κτίριο του ΕΘΡ ανήκει στη Μερίδα Ι 19 Οικοδομών Ρόδου του 

Κτηματολογίου Ρόδου (Τόμος 30, Φύλλο 88, Φάκελος 6100). Έχει εξωτερικές 

διαστάσεις 62,20μ.x30,75μ. και αποτελεί από μόνο του οικοδομικό τετράγωνο. 

Έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με την: 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1187/27652/20-6-88 (ΦΕΚ 587/Β/24-8-88). Έχει επίσης 

κηρυχθεί ως διατηρητέο και από το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και 

Δημοσίων Έργων, με την απόφαση Γ80837/5125/2-12-86 (ΦΕΚ40/Δ/30-1-87). 

Η ΔΜΠ&Μ έχει συντάξει Προμελέτες και Οριστικές μελέτες με την 

συνδρομή και εθελοντών μηχανικών για την αποκατάσταση και 
επαναλειτουργία του ΕΘΡ. Οι ως άνω μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και 

αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και της 
σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης.  

Το έργο μελέτης και αποκατάστασης του ΕΘΡ είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο 
και πολύπλοκο και η υποβοήθηση της ΔΜΠ&Μ του Δήμου Ρόδου από Τεχνικό 
Σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη γιατί: 

 Η λειτουργία του ΕΘΡ απαιτεί τον συντονισμό και την άριστη λειτουργία 
πληθώρας λεπτομερειών, που εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες και 

θα πρέπει να τύχουν ειδικού λεπτομερούς σχεδιασμού από εξειδικευμένο 
προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων. Η ακουστική, η λειτουργία της 
σκηνής, ο φωτισμός και τα ηλεκτρομηχανολογικά είναι κάποιοι από τους 

παράγοντες που επηρεάζονται και για τους οποίους πρέπει να διατίθεται το 
κατάλληλο προσωπικό. 

 Εμπλέκονται πολλές ειδικότητες μηχανικών και μη, καθώς κάθε 
λεπτομέρεια επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα και απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή 
εξειδίκευση για την αποφυγή λαθών.  Γι’ αυτό και η εμπειρία στην μελέτη 

ή/και την κατασκευή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. 
 Το κτίριο αποτελεί κηρυγμένο μνημείο, επομένως η αντιμετώπιση του 

υπόκειται σε συγκεκριμένες διατάξεις που διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των μνημείων.  
 

Για τους λόγους αυτούς η σύνταξη των μελετών εφαρμογής των τευχών 
δημοπράτησης, που υπολείπονται για την προκήρυξη του έργου, θα πρέπει να 

υλοποιηθούν από προσωπικό μεγάλης εξειδίκευσης όλων των ειδικοτήτων με 
ανάλογη εμπειρία (ειδικοί σκηνής και φωτισμού, ακουστικοί, ηλεκτρολόγοι και 
μηχανολόγοι μηχανικοί κλπ), οι οποίοι θα συνεργάζονται σε καθημερινή βάση 

με όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες βάσεις 
δεδομένων. Το γεγονός αυτό αποκλείει την εκπόνησή τους από το Δήμο Ρόδου 

ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, εξαιτίας της έλλειψης τέτοιων ειδικοτήτων. Οι 
υπηρετούντες μηχανικοί διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην 



αποκατάσταση μνημείων πλην όμως δεν είναι δυνατόν να εργαστούν για την 
ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών υπό τις παραπάνω συνθήκες και ελλείψει 

των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν. 
 

3. Πρόγραμμα παροχής της υπηρεσίας 

Η παροχή της Υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) θα διαρκέσει 
δεκαεννέα (19) μήνες. 

Εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης η ΔΜΠ&Μ θα 
παραδώσει στον ανάδοχο (στα γραφεία της Διεύθυνσης – Ιπποτών 4) τις 
ακόλουθες μελέτες που έχει στην διάθεση της 

1. Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη (αποτύπωση 2006, αποτύπωση 2014, 
πρόταση). 

2. Μελέτη Στατικού Φορέα. 
3. Προμελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΑΠΕ). 

4. Οριστική Ακουστική Μελέτη (ΑΠΘ). 
5. Οριστική Ηλεκτρολογική Μελέτη (Ισχυρά, Ασθενή, Υποσταθμός, 

Φωτισμός). 

6. Οριστική Μηχανολογική Μελέτη (Θέρμανση, Κλιματισμός, Αερισμός, 
Υδραυλικά, Αποχέτευση, Ανελκυστήρας, Πυρασφάλεια). 

7. Οριστική Μελέτη Σκηνικής Λειτουργίας (Αποτύπωση, πρόταση). 
Οι μελέτες αυτές έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού με το υπ’ 

αριθμόν 2/97461/22-11-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας και έχουν εγκριθεί με την 

υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/176415/18347/1689/407/19-
04-2018 (ΑΔΑ=6ΠΘΥ4653Π4-9ΣΑ) Απόφ. της Υπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες χωρίζονται στα ακόλουθα διακριτά στάδια: 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

   

1 Κατάρτιση Φακέλου και 
υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης 

αναδόχου για την εκπόνηση 
Τευχών Δημοπράτησης και 

Μελέτης Εφαρμογής 

Συλλογή μελετών και λοιπών σχετικών 
εγγράφων, κατάρτιση Φακέλου, υποστήριξη 

της Υπηρεσίας σε τεχνικά θέματα που θα 
προκύψουν σε σχέση με την αξιολόγηση των 

προσφορών. Ανάδειξη αναδόχου μελετητή. 

   

2 Υποστήριξη υπηρεσίας κατά το 
στάδιο εκπόνησης, αξιολόγησης 

και παραλαβής Τευχών 
Δημοπράτησης και Μελέτης 
Εφαρμογής 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου και Τεχνική 
Υποστήριξη της Υπηρεσίας προκειμένου ο 

μελετητής να συντάξει τις μελέτες με την 
απαιτούμενη ποιότητα. Παροχή διευκρινίσεων 
και οδηγιών σε τεχνικό επίπεδο. Αξιολόγηση 

των μελετών και έλεγχος των διορθώσεων 
πριν την παραλαβή. Παραλαβή Τευχών 

Δημοπράτησης και μελετών εφαρμογής για το 
έργο και αδειοδοτήσεις. 

 
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη 

του Τ.Σ. θα γίνει αποσαφήνιση όλων των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης 

του έργου και θα υποβληθεί από τον Τ.Σ. Έκθεση Εγκατάστασης Συμβούλου που 
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις απαιτούμενες ενέργειες, χρονοδιάγραμμα του 

1ου σταδίου (Κατάρτιση Φακέλου και υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου 
για την εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης και Μελέτης Εφαρμογής) και 

χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα στάδια. Επίσης θα κατατεθεί πίνακας με το 



προσωπικό ή τους συνεργάτες του αναδόχου που θα ασχοληθούν με την 
υλοποίηση της υπηρεσίας. Η ΔΜΠ&Μ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον 

ειδικότητες από τον ανάδοχο. 
 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου (Σύνταξη Φακέλου και 

υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση Τευχών 
Δημοπράτησης και Μελέτης Εφαρμογής) ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Τα Τεύχη Δημοπράτησης και ο Φακελος Έργου θα 
πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή 
της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προωθήσει τον ως άνω Φάκελο 

και τα Τεύχη προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση του διαγωνισμού 

εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της υποβολής τους σ’ αυτήν. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στη 

διαδικασία αυτή και έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
Η χρονική περίοδος έναρξης του β’ σταδίου ξεκινά με την υπογραφή της 

Σύμβασης με τον μελετητή που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία του α’ σταδίου, 

με έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας και διαρκεί τόσο όσο περιγράφεται στα 
Τεύχη Δημοπράτησης του α’ σταδίου (και όχι πάνω από δώδεκα 12 μήνες) και 

όσο εν τέλει διαρκεί η φάση αυτή έως την οριστική παράδοση των μελετών που 
προβλέπονται, χωρίς παρατηρήσεις. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται εκ μέρους 
του Αναδόχου Συμβούλου, όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις των 

μελετών που θα προκύψουν από τη διαδικασία του σταδίου β’. 
Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις πέραν του καθορισμένου 

χρόνου, η Προισταμένη Αρχή δύναται να παρατείνει το χρόνο λήξης της 
σύμβασης χωρίς αλλαγη του τιμήματος. 
 

4. Προεκτίμηση αμοιβής 
Για την παροχή της Υπηρεσίας θα απαιτηθεί η συμμετοχή τουλάχιστον ενός 

ειδικού επιστήμονα εμπειρίας άνω των δεκαπέντε (15) ετών στην κατηγορία έξι 
(6 - αρχιτεκτονικές οικοδομικών έργων) και ενός ειδικού επιστήμονα εμπειρίας 
άνω των δεκαπέντε (15) ετών στην κατηγορία εννέα (9 - μηχανολογικές, 

ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες). 
 

Α/Α ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(ΕΤΗ) 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΠΡΟΣΩ-

ΠΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός 

Α.Ε.Ι. 

15 1 45 541,35 24.360,75 

2 Ηλεκτρολόγος 

ή 
Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

Α.Ε.Ι. 

15 1 45 541,35 24.360,75 

     Στρογγυλο-

ποίηση 

-334,40 

     Μερικό 

σύνολο 

48.387,10 

     ΦΠΑ 24% 11.612,90 

     Σύνολο 60.000 

 



 
Ο υπολογισμός αυτός της αμοιβής χρησιμεύει για την προεκτίμηση της 

συνολικής αμοιβής της σύμβασης, η οποία όμως θεωρείται ότι αμείβεται κατ’ 
αποκοπή με το ποσό που προέκυψε από τον παραπάνω υπολογισμό. 
 

5. Χρηματοδότηση  
Η υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου με 

κωδικό 70-7411.0001. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται 
στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (60.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Η παρούσα υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. 
 

6. Διαδικασία ανάθεσης 
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, 
αφού η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση κατώτερη των 60.000€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 

7. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσίας 

Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης της ΔΜΠ&Μ του Δήμου Ρόδου για την 

ωρίμανση του έργου αποκατάστασης του ΕΘΡ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Σύμβουλος παρέχει διοικητική και 

τεχνική στήριξη και συνδρομή στην ΔΜΠ&Μ.  
Προκειμένου να ολοκληρωθεί το φάσμα των υπολειπομένων μελετών η 

ΔΜΠ&Μ έχει την ανάγκη υποστήριξης από εξωτερικό συνεργάτη προκειμένου να 

υλοποιηθούν τα πέντε (5) σημεία που περιγράφονται στην παράγραφο ένα (1) 
του παρόντος. 

 
Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος Τ.Σ. θα πρέπει να πληρεί τα κάτωθι 

κριτήρια: 

 Επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα και το κατάλληλο εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

 Συναφή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Θεάτρων ή/και Μνημείων. 
 Ικανοποιητική γνώση του Μνημείου και των υφιστάμενων μελετών 

αποκατάστασης του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει Ομάδα Εργασίας από όλες τις 
απαραίτητες ειδικότητες που εμπλέκονται στο έργο, όπως αυτό περιγράφηκε 

παραπάνω, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τεχνικά τις αντίστοιχες 
προσφορές και μελέτες που θα κατατεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, αλλά και να 
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε κάθε ένα από τα παραπάνω τρία 

στάδια εργασιών. 
Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις 

απαραίτητες ειδικότητες ώστε να αντιμετωπισθούν οι ακόλουθες 
μελέτες/εργασίες:  

 Εφαρμογή ακουστικής,  

 Εφαρμογή σκηνικής λειτουργίας,  
 Εφαρμογή φωτισμού,  

 Συγγραφή τευχών δημοπράτησης, 
 Κατάρτιση προϋπολογισμού, 

 Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θεάτρου με έμφαση στην 



εφαρμογή,  
 Στατικών θεάτρου με έμφαση στην αποκατάσταση μνημείων, 

 Αρχιτεκτονικών, με έμφαση στη λειτουργία Θεάτρων, τη 
διακόσμηση εσωτερικών χώρων σε συνδυασμό την αποκατάσταση 
μνημείων.  

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα, να έχουν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκπόνηση 

και εφαρμογή παρόμοιων μελετών και έργων. Ο τρόπος συνεργασίας του Δήμου 
Ρόδου με τον Ανάδοχο και του Αναδόχου με την Ομάδα Εργασίας καθορίζεται 
λεπτομερέστερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 
8. Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία, Τριμηνιαίες 
εκθέσεις προόδου και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποίησε ο 

Σύμβουλος και η ομάδα αυτού. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλεται στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας – Ρόδος), εντός των πέντε 
πρώτων (5) ημερών κάθε δεύτερου ημερολογιακού μήνα μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. 
 

9. Υποχρεώσεις του αναδοχου  
Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις Υπηρεσίες του, από την έδρα του (δεν είναι 

απαραίτητο να είναι η Ρόδος). Θα απαιτηθεί να επισκέπτεται την Ρόδο, ο ίδιος ή 

συνεργάτης του, όποτε κληθεί από τον Δήμαρχο ή την Προϊσταμένη της ΔΜΠ&Μ 
ή την επίβλεψη. Τα έξοδα (διαμονής, διατροφής και λοιπά) αυτών των 

επισκέψεων περιλαμβάνονται στην αμοιβή και ουδεμία αποζημίωση θα δοθεί 
πέραν αυτής. Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εξοπλισμό τέτοιο ώστε να είναι 
δυνατή η εξ αποστάσεως συνδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικών μέσων και διαδικτύο 

ώστε να αποφευχθούν περιττές μετακινήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμετέχει σε όσες τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, μετά από 

πρόσκληση του Δήμου.  
  
 
Ρόδος, 17-05-2018  Θεωρήθηκε 

   

Η συντάξασα Ο ελέγξας Η Προϊσταμένη 

 Τμηματάρχης Μελετών της Δ/νσης Μεσαιωνικής  

 Προγραμματισμού &  Πόλης και Μνημείων 

 Ιστορικής Τεκμηρίωσης  

   

   

Σεβαστή Λουκά Μάγος Κυριακός – Παντελ. Άννα Παρασκευοπούλου  

Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 Εισαγωγή 

Ορισμοί 
Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου. 
Ανάδοχοι: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει 

με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 1.42 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 
Οικονομικό Αντικείμενο της σύμβασης ή αξία της σύμβασης: Η προβλεπόμενη 

από τη σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου. 
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και 

περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ 

των δύο συμβαλλομένων μερών. 
Συμβατικά τεύχη: το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του 
Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το 

συμπληρώνουν. 
Συγγραφή υποχρεώσεων  

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.  

 
Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης 
Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του 
έργου εφόσον τούτο απαιτείται. Δεν είναι απαραίτητο το γραφείο του αναδόχου 

να βρίσκεται στη Ρόδο. 
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των 
υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, ΔΜΠ&Μ ή επιβλεπόντων) να 

συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 
συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη 

που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εξοπλισμό 
τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συνδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικών 

    
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
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μέσων και διαδικτύου, ώστε να αποφευχθούν πιθανές περιττές μετακινήσεις. 
Όποτε ζητηθεί από τον Δήμο Ρόδου η φυσική παρουσία αυτού ή συνεργάτη του, 

στην Ρόδο, θα πρέπει να το ζητάει εγγράφως. Η πρόσκληση αυτή του Δήμου θα 
πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με e-mail ή φαξ το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την ημερομηνία που θα πρέπει να βρίσκεται στη Ρόδο. 

Μετά με την κοινοποίηση της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης 
προς τον ανάδοχο, αυτός πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση εντός δέκα (10) 

ημερών.  
Επίβλεψη της σύμβασης 
Ο εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα 

που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 
Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις 

που ανάλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα 
προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση 
του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η ΔΜΠ&Μ αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον 

δεν αντιλέγει γραπτά. 
 

Άρθρο 4 Αμοιβή – κρατήσεις 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Η αμοιβή 

αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί. 
4.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

 Μετά την συμπλήρωση ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και 
την παραλαβή του σχεδίου ενεργειών που θα υποβάλλει ο ανάδοχος, θα 
του καταβληθεί αμοιβή ίση με το 1/4 του συμβατικού ποσού. 

 Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου και της έγκρισης του από την 
Υπηρεσία, θα του καταβληθεί το 1/4 του συμβατικού ποσού. 

  Μετά την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου, θα του καταβληθεί το υπόλοιπο 
1/2 του συμβατικού ποσού. 
Η πληρωμή γίνεται μετά την έκδοση πρακτικού από την ΔΜΠ&Μ ή την 

επιτροπή παρακολούθησης εφόσον οριστεί, με το οποίο βεβαιούται η 
ικανοποίηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο κατά το 

εξεταζόμενο διάστημα και γίνεται παραλαβή της αντίστοιχης έκθεσης. 
4.2 Η πληρωμή της αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
4.3 Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται και οι 
αμοιβές και οι δαπάνες του έργου του αναδόχου και ενδεικτικά: 

 Η αμοιβή του. 
 Τα λειτουργικά του έξοδα. 

 Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του ιδίου και των στελεχών του. 
 Κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το έργο, 

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των 

αμοιβών του προσωπικού που θα απασχοληθεί στη λήψη στοιχείων 
και στη σύνταξη των απαιτούμενων τευχών, καθώς και των γενικών 

του εξόδων. 
 Κάθε άλλου είδους δαπάνη που σχετίζεται με την υλοποίηση του 

αντικειμένου της εργασίας, όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα της 



παρούσης σύμβασης. 
Υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η εργασία, ο Δήμος υποχρεούται σε 

εξόφληση του παραστατικού του αντισυμβαλλομένου, το αργότερο εντός μηνός 
από την έκδοση του. 
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρεία ουδεμία απαίτηση έχει πέραν του 

ανωτέρω ποσού της αμοιβής της, και ότι ο Δήμος δεν θα κάνει δεκτή οιαδήποτε 
αναθεώρηση της αμοιβής λόγω αύξησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο γενικά. 

 
5. Εγγυήσεις 
Προς εξασφάλιση του εργοδότη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, 

ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου, αναγνωρισμένης γι’ αυτό το 

σκοπό Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον 

ανάδοχο μετά την λήξη της σύμβασης και εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε 
αξίωση του εργοδότη. 
 

6.Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Σύμβαση. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματα της. 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
 

7.Ποινικές ρήτρες 
 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες 
περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες, ως 

ακολούθως: 
Ι. για υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας, ποινική ρήτρα ανά ημέρα 

καθυστέρησης ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αμοιβής σύμφωνα με την παρ.2 
του Ν.4412/2016. 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 

κοινοποιούνται στον ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, 

μέσω της πιστοποίηση που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης 
από την Προϊσταμένη αρχή. 
 

Άρθρο 8 Δικαίωμα συμμετοχής – δικαιολογητικά 
Στη διαδικασία ανάθεσης γίνονται δεκτοί:  

1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών 
µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) σε 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η 

υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 

σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων. 2.Στο βαθµό που 
καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 



συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς 

των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου 
ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελµατικές τους 

ικανότητες. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις νοούνται τα ακόλουθα: 
Αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση Συµβάσεων και 
Υπηρεσιών συναφών (τουλάχιστον ένα (1) µε την προκηρυσσόµενη, την οποία 

να µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς.  
Ως συναφής θεωρείται εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ή μελέτη θεάτρων 

αντίστοιχου μεγέθους, ή στην εκπόνηση μελέτης αφορούν θέατρα αντίστοιχου 
μεγέθους ή επίβλεψη έργων κατασκευής ή αποκατάστασης θεάτρων. Η εµπειρία 

αυτή θα αποδεικνύεται από τη συµµετοχή του διαγωνιζόµενου σε υλοποίηση 
συµβάσεων. 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. Τα παραπάνω θα πρέπει να 
αναλυθούν σε κατάλογο κυριότερων έργων, τα οποία υλοποιεί ή ολοκλήρωσε 
(έργα που αφορούν θέατρα αντίστοιχου μεγέθους). Ο Κατάλογος Έργων πρέπει 

να έχει την εξής μορφή: 
 

Α

/

Α 

ΕΡΓΟΔΟ-

ΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

-ΓΙΣΜΟΣ 

(ευρώ) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ*** 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Σ 

        

 
*** όπου ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ: ολοκληρωμένο επιτυχώς/σε εξέλιξη. 
 

 
Άρθρο 9 Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 - Να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα µέσα 
για την προσήκουσα παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

 - Να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες 
για την ολοκλήρωση της σύµβασης.  

- Καθ’ όλη τη διάρκεια του Υπηρεσίας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την 
Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 

την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
 - Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  
- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 



εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  

 
Άρθρο 10 Υποχρε ώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει µέσω των υπηρεσιών της να πληρώσει το 

συµφωνηµένο τίµηµα και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους στον ανάδοχο 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 11 Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 

Άρθρο 12 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να 
προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο 
προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια 

του εργοδότη. 
 

Άρθρο 13 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. Η 

υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά 
από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 14 Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 

επιστημονικά ή μη περιοδικά, εκδόσεις, συνέδρια κλπ), χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες ή μελέτες και 
στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.  
 

Άρθρο 15 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο 

που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. 
Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε 

ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους 
και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
Άρθρο 16 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες 
του) ή από υπηρεσίες του εργοδότη με τη βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
 Τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 Την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 



συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 
 Σε υπολογισμών με τη μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με 
άλλα προγράμματα. 

 
Άρθρο 17 Κυριότητα και χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγράμματα ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε 

του ζητηθεί. 
Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 

εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και 
χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της 

παρούσας Σύμβασης. 
 
Άρθρο 18 Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για 

το Προσωπικό του 
Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 

εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις. Επίσης 
υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία για το προσωπικό του, που θα 

απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 19 Δημοσιοποίηση – Ανακοινώσεις στον Τύπο 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 

ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 
 

Άρθρο 20 Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και του Εργοδότη θα 
αποστέλλονται καταρχήν με fax ή e-mail, τα δε πρωτότυπα αυτών θα 

αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και θα είναι συντεταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις του εργοδότη 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει 
κώλυμα να τις παραδώσει. Εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της ΔΜΠ&Μ για να 
παραλάβει από την Υπηρεσία τις μελέτες που έχει στην κατοχή της. 
 

Άρθρο 22 Καταγγελία – λύση του συμφωνητικού – διακοπή της 
σύμβασης 

 Ο Δήμος θα ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο εάν κρίνει ότι παραβιάζει, αθετεί, 
δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό, αναφέροντας και τις αιτίες που τον 

οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα. Εάν ο ανάδοχος δεν απαντήσει εγγράφως στην 
ειδοποίηση αυτή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της 

έγγραφης ειδοποίησης, ο Δήμος δικαιούται να λύσει μονομερώς και αζημίως το 
παρόν συμφωνητικό, να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την 

οποία υφίσταται και να αξιώσει εντόκως κάθε ποσό που εισέπραξε ο ανάδοχος 



αχρεωστήτως. 
Προϋπόθεση για την καταγγελία της σύμβασης βάσει του παρόντος έργου είναι η 

προηγούμενη προσήκουσα και συμβατική εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
Δήμου. 
Σε περίπτωση διακοπής εκπόνησης της εργασίας για λόγους για τους οποίους δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος, ο Δήμος θα τον ειδοποιεί εγγράφως. 
Ο ανάδοχος διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επί της αμοιβής για το ήδη εκτελεσθέν 

μέρος του έργου. Συγκεκριμένα: 
1. Ο μεν ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα στοιχεία εκείνα του 

ήδη πραγματοποιηθέντος έργου που έχει εκπονήσει και τα οποία ο Δήμος 

κρίνει ως χρήσιμα και αποδεκτά, 
2. Ο δε Δήμος, συμψηφίζοντας ταυτόχρονα τα ποσά που τυχόν έχουν ήδη 

καταβληθεί, υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο μέρος της αμοιβής 
που αντιστοιχεί στον τμήμα του έργου που έχει ήδη εκπονηθεί μέχρι την 

ως άνω ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει 
στην διάθεση του στο Δήμο, καθώς επίσης τα ποσά εκείνα που τυχόν 

έχουν καταβληθεί σε αυτόν και τα οποία αντιστοιχούν σε έργο ή σε 
υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί, μέχρι την ως άνω ημερομηνία της 

έγγραφης ειδοποίησης του Δήμου. 
 

Άρθρο 23 Νομοθεσία και γλώσσα επικοινωνίας 

Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Η σύμβαση θα 
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες(προφορικές και γραπτές) 

μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή /και ελληνικά, 

αυτές θα εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον 
ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο 

κατισχύει των εγγράφων σε ελληνική γλώσσα. 

 

 
Ρόδος, 17-05-2018  Θεωρήθηκε 

   

Η συντάξασα Ο ελέγξας Η Προϊσταμένη 

 Τμηματάρχης Μελετών της Δ/νσης Μεσαιωνικής  

 Προγραμματισμού &  Πόλης και Μνημείων 

 Ιστορικής Τεκμηρίωσης  

   

   

Σεβαστή Λουκά Μάγος Κυριακός – Παντελ. Άννα Παρασκευοπούλου  

Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το 
Εθνικό Θέατρο Ρόδου»  
 

 
Στον ∆ήµο Ρόδου σήµερα την ... του µήνα ......... του έτους .........,ηµέρα 

..........,οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 1. Ο ∆ήµος Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
∆ήµαρχο Ρόδου, κ. Φώτη Χατζηδιάκο, αποκαλούµενος στο εξής «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ», 
2. Η εταιρεία «…………………..», που εδρεύει σ.. ……………., µε Α.Φ.Μ. : 

…………………… ∆ΟΥ ……………..., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 
…………………………………………., κάτοικο ………………….., αποκαλούµενη στο εξής 

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»  
 
Σχετικά µε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο ««Υπηρεσίες Σύνταξης φακέλων 

και υποστήριξης διαδικασιών για το ΕΘΡ »» συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 
ακόλουθα:  

 
ΑΡΘΡΟ 1°. Προοίµιο  
Ο «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» έχοντας υπόψη: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

αναθέτει στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» την εκπόνηση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες σύνταξης 
φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου» µε τους 
όρους και συµφωνίες που περιγράφονται στα επόµενα άρθρα της παρούσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 2°. Γενικοί όροι 

 Η Υπηρεσία θα πρέπει να παραχθεί κατά τον ενδεδειγµένο επιστηµονικά τρόπο, 
τους όρους της Σύµβασης αυτής και τις υποδείξεις της επίβλεψης, µε την οποία ο 
Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία.  

 
ΑΡΘΡΟ 3°. Αντικείµενο του Έργου  

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
Συνοπτικά, το αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών- τεχνικής υποστήριξης προς την ΔΜΠ&Μ σε θέµατα 

παρακολούθησης υποστήριξης, και σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την 
ωρίμανση του έργου αποκατάστασης του ΕΘΡ 

 
II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Συνοπτικά, η τεχνική περιγραφή του έργου  
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

   

1 Κατάρτιση Φακέλου και 

υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης 
αναδόχου για την εκπόνηση 
Τευχών Δημοπράτησης και 

Μελέτης Εφαρμογής 

Συλλογή μελετών και λοιπών σχετικών 

εγγράφων, κατάρτιση Φακέλου, υποστήριξη 
της Υπηρεσίας σε τεχνικά θέματα που θα 
προκύψουν σε σχέση με την αξιολόγηση των 

προσφορών. Ανάδειξη αναδόχου μελετητή. 

   

2 Υποστήριξη υπηρεσίας κατά το 
στάδιο εκπόνησης, αξιολόγησης 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου και Τεχνική 
Υποστήριξη της Υπηρεσίας προκειμένου ο 



και παραλαβής Τευχών 
Δημοπράτησης και Μελέτης 

Εφαρμογής 

μελετητής να συντάξει τις μελέτες με την 
απαιτούμενη ποιότητα. Παροχή διευκρινίσεων 

και οδηγιών σε τεχνικό επίπεδο. Αξιολόγηση 
των μελετών και έλεγχος των διορθώσεων 

πριν την παραλαβή. Παραλαβή Τευχών 
Δημοπράτησης και μελετών εφαρμογής για το 
έργο και αδειοδοτήσεις. 

 
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ 

- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
Αντικείµενο απασχόλησης του Τεχνικού Συµβούλου είναι:  

1. Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού το οποίο σε συνεργασία µε την ΔΜΠ&Μ, 
να συνδράµει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση του συνολικού έργου και την 
ωρίµανση του έργου. 

2. Κατάρτιση προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος ωρίμανσης του παραπάνω 
έργου, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες επικαιροποίησης και 

συμπλήρωσης των τευχών που απαιτούνται. 
3. Η υποβοήθηση της ∆/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων στην εκπόνηση, 
συµπλήρωση και επικαιροποίηση τμημάτων των µελετών και των τευχών 

δημοπράτησης τους για το παραπάνω έργο. 
 4. Σε σύντομο χρονικό διάστημα διερευνά και παρουσιάζει µια πρώτη εικόνα της 

κατάστασης του έργου.  
5. Ελέγχει διαρκώς τα χρονοδιαγράµµατα και εξετάζει τη σχετική πρόοδο της 
εξέλιξης ωρίµανσης του έργου.Επισημαίνει τυχόν αστοχίες και εισηγείται στην 

Υπηρεσία τις ακολουθητέες ενέργειες. 
 

Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η 
περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται. 

Σημειώνεται υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 
εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

υπηρεσίες αυτές, και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 
χρήσιμη ο εργοδότης 

 
Χρόνος εργασίας: Η συνολική διάρκεια του έργου προτείνεται να είναι δεκαεννέα 
(19) ημερολογιακοί μήνες αρχίζοντας από την υπογραφή της σύµβασης.  

 
Παραδοτέα: Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά 

περίπτωση και σύμφωνα με τις εντολές της:  
1. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε 

δεύτερου ημερολογιακού μήνα, από την υπογραφή της σύµβασης, όπου 

θα ορίζεται η πορεία υλοποίησης του έργου, οι ενέργειες του αναδόχου, τα 
ενδεχόµενα προβλήµατα, οι προτεινόµενες λύσεις, και οτιδήποτε άλλο 

σχετικό µε την υλοποίηση της Σύµβασης του. Το ακριβές περιεχόµενο των 
εκθέσεων αυτών θα προσδιοριστεί σε συνεργασία του Τεχνικού Συµβούλου 
µε την ΔΜΠ&Μ του Δήμου Ρόδου ή την επιτροπή επίβλεψης. 

2. Ελεγμένα τεύχη δημοπράτησης στο α’ και το β’ στάδιο της διαδικασίας, 
κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

3. Έκτακτες εκθέσεις ή έγγραφα, τα οποία θα συντάσσει ο Τεχνικός 
Σύµβουλος και θα υποβάλλει στην ΔΜΠ&Μ. 

4. Τελική έκθεση των πεπραγµένων του Τεχνικού Συμβούλου, συνοδευόµενη 

από φάκελο µε αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός του 



µήνα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του, στην οποία θα 
περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες, οι 

παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα. 
Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη του Τ.Σ. 
θα γίνει αποσαφήνιση όλων των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης του έργου 

και θα υποβληθεί από τον Τ.Σ. Έκθεση εγκατάστασης Συμβούλου που θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις απαιτούμενες ενέργεις, χρονοδιάγραμμα του 1ου 

σταδίου (Σύνταξη Φακέλου και υποστήριξη διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου για 
την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής) και χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα στάδια 
(Υποστήριξη υπηρεσίας κατά το στάδιο εκπόνησης, αξιολόγησης και παραλαβής 

της Μελέτης Εφαρμογής και Σύνταξη Φακέλου και υποστήριξη διαδικασίας 
ανάδειξης Αναδόχου για το έργο αποκατάστασης του ΕΘΡ). Επίσης θα κατατεθεί 

πίνακας με το προσωπικό ή τους συνεργάτες του αναδόχου που θα ασχοληθούν 
με την υλοποίηση της υπηρεσίας. Η ΔΜΠ&Μ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

επιπλέον ειδικότητες από τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4° Υποχρεώσεις του εργοδότη  

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη στην παρούσα σύµβαση είναι: 
διευκόλυνση του επιστηµονικού προσωπικού του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια 

παροχής των υπηρεσιών του (συλλογή και παροχή διαθεσίµων στοιχείων, 
καθοδήγηση στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, συνεργασία στο 
έργο για την αξιοποίηση της εµπειρίας που διαθέτει για το έργο και τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες κ.τ.λ.). 
Η προώθηση και υλοποίηση όλων των ενεργειών που αφορούν την υλοποίηση 

του όλου έργου.  
Η διάθεση των αναγκαίων χώρων και εξοπλισµού για την υλοποίηση της 
παρούσης σύµβασης σε ότι αφορά τις εργασίες στην έδρα του φορέα υλοποίησης 

(συσκέψεις κ.τ.λ.).  
 

ΑΡΘΡΟ 5° Προθεσµία υλοποίησης της υπηρεσίας  
Για την εκπόνηση του συνόλου της υπηρεσίας ορίζεται προθεσµία δεκαεννέα (19) 
µηνών. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου εάν κρίνει, ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο 
χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές 

ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του 

αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του 
τιμήματος.  

 
ΑΡΘΡΟ 6° Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής ή αποζηµιώσεως να 

συγκεντρώσει όσα απαραίτητα για την εκπόνηση της υπηρεσίας στοιχεία και 
δεδοµένα δεν χορηγηθούν από τον εργοδότη. Ο Εργοδότης υποχρεούται να 

παραδώσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία διαθέτει, καθώς και να βοηθήσει στην 
εξεύρεσή τους από άλλες πηγές. Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει σηµαντικές 
δυσκολίες κατά την συγκέντρωση των στοιχείων, δικαιούται εύλογης παράτασης 

της προθεσµίας µετά από έγγραφη αίτηση προς τον Εργοδότη.  
 

ΑΡΘΡΟ 7° Επίβλεψη της υπηρεσίας  
Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί µε την εποπτεία και τον έλεγχο του επιβλέποντα 

ή των επιβλεπόντων που θα ορισθούν από ΔΜΠ&Μ του ∆ήµου και θα 



γνωστοποιηθεί έγκαιρα στον Ανάδοχο. Η οµάδα επίβλεψης της υπηρεσίας, που 
στο εξής θα καλείται «Επιβλέπων», θα παρακολουθεί και θα ενηµερώνεται από 

τον Ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ο Επιβλέπων ελέγχει τον 
Ανάδοχο για την ορθή και άρτια εκπόνηση της υπηρεσίας, έχοντας το δικαίωµα 
να απαιτεί την έγγραφη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις. Ο 

Επιβλέπων θα βρίσκεται σε στενή και διαρκή συνεργασία µε τον Ανάδοχο, οπότε 
και θα δίνει τις κατά την κρίση του αναγκαίες οδηγίες και υποδείξεις για την 

ορθολογικότερη και αρτιότερη εκπόνηση της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει τις οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επεξηγήσεις του 
ζητηθούν από τον Εργοδότη ή τον Επιβλέποντα της υπηρεσίας είτε εγγράφως 

είτε προφορικώς. 
 

ΑΡΘΡΟ 8° Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 
Ο Τεχνικός Σύµβουλος για την υποστήριξη του ∆ήµου Ρόδου θα παράσχει τις 

υπηρεσίες του στην έδρα του καθώς και στην έδρα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9° Παραδοτέα - Αµοιβή της υπηρεσίας  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10€ 
χωρίς ΦΠΑ, πλέον 11.612,90€ (Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σύνολο 60.000,00€. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει όλους τους νόµιµους φόρους, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων 

Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Η πληρωµή του 
τιµήµατος θα αποδίδεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση των νοµίµων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
1.Έκθεση εγκατάστασης συµβούλου που υποβάλλεται εντός είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.  
2.Τελική Απολογιστική έκθεση έργου που υποβάλλεται το πολύ µέχρι και ένα (1) 
µήνα από το πέρας της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.  

3. Μηνιαίες εκθέσεις που θα υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών για κάθε κάθε 
ημερολογιακό μήνα μετά τη σύμβαση 

 
ΑΡΘΡΟ 10° Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου  
Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Ο Ανάδοχος 

υποβάλλει τα Παραδοτέα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση τα οποία 
ελέγχονται από την Επίβλεψη του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον 

Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις της Επίβλεψης εφ' όσον διαπιστωθούν 
συγκεκριµένες ελλείψεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή µη 
ικανοποιητική ποιότητα του περιεχοµένου βάσει των οριζόµενων στην παρούσα. 

Στην προηγούµενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα 
Παραδοτέα µε συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού 

διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον ίδιο των 
σχετικών παρατηρήσεων της Επίβλεψης. Εάν τα επανυποβληθέντα Παραδοτέα 
δεν θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικά, 

µε έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του 

Αναδόχου ως έκπτωτου. 
Η Επίβλεψη καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωµα στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης του έργου να ζητούν ενδιάµεσες εκθέσεις για την πορεία του µε 



σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την 
διάρκεια του έργου, όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να συζητούνται 

προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν και θα δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της 

Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
 Η επίβλεψη του Έργου εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. Η Επίβλεψη θα 
εκδώσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του 

Έργου, µε το οποίο πιστοποιείται και η λήξη της Σύµβασης. Το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής και η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου είναι απαραίτητα 

για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 11° Αµοιβή Αναδόχου 
4.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

 Μετά την συμπλήρωση ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και 

την παραλαβή του σχεδίου ενεργειών που θα υποβάλλει ο ανάδοχος, θα 
του καταβληθεί αμοιβή ίση με το 1/4 του συμβατικού ποσού. 

 Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου και της έγκρισης του από την 
Υπηρεσία, θα του καταβληθεί το 1/4 του συμβατικού ποσού. 

  Μετά την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου, θα του καταβληθεί το υπόλοιπο 

1/2 του συμβατικού ποσού. 
Η πληρωμή γίνεται μετά την έκδοση πρακτικού από την ΔΜΠ&Μ ή την 

επιτροπή παρακολούθησης εφόσον οριστεί, με το οποίο βεβαιούται η 
ικανοποίηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο κατά το 
εξεταζόμενο διάστημα και γίνεται παραλαβή της αντίστοιχης έκθεσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12° Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης και την καλή εκτέλεση της 
υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει προς το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων 

εγγύηση ποσού ίσο µε το ποσοστό του 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. Σηµειώνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν στο σύνολο 

τους αδιακρίτως, την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και 
οποιαδήποτε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που θα προέκυπτε 
λόγω της σύµβασης εκπόνησης της υπηρεσίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 13° Τροποποίηση Σύµβασης – Εγγυήσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο 
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, 
αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία και 

µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως 
προδιαγράφηκε.  

 
ΑΡΘΡΟ 14° Ποινικές ρήτρες - Επίλυση διαφορών 
Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες 

περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες, ως 
ακολούθως: 

Ι. για υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας, ποινική ρήτρα ανά ημέρα 
καθυστέρησης ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αμοιβής σύμφωνα με την παρ.2 

του Ν.4412/2016. 



Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στον ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, 
μέσω της πιστοποίηση που εκδίδεται αμέσως που εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Υπηρεσίες Σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 

διαδικασιών για το ΕΘΡ» 
 

Προσφέρων: 
 

 Αξία Αριθμητικά Αξία Ολογράφως 

Εκτιµώµενο τίµηµα του 

έργου (εκτός του 
αναλογούντος ΦΠΑ) 
 

 
 

  

Ποσοστό επί τοις εκατό 
(%) της οικονοµικής 

έκπτωσης 
 
 

 
 

  

Συνολικό ποσό έναντι του 
οποίου η εταιρία 

προτίθεται να εκτελέσει 
το έργο (εκτός του 
αναλογούντος ΦΠΑ) 

 
 

 

  

 

 Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον/ την ……………………………….. για εννέα (9) 
μήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και εφόσον ζητηθεί 
µπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της. 

 
Για τον προσφέροντα 

 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου) 

 
 

 
 

  



 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Πίνακας προτεινόμενου προσωπικού 

 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νομίμου Εκπροσώπου 
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