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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3310 

 
Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 
 

για την  «Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης Προετοιμασίας και Οριστικοποίησης 
των Α και Β1 Φάσεων του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και 

Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου» 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Περί 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ.4 του άρθρου 209 του πρώτου άρθρου του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
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5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

6. Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τη με αρ. 25/2022 (ΨΓΗΤΩ1Ρ-ΣΞΗ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου 

Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Ενεργειακών Επενδύσεων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

Δημάρχου. 

8. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011201690. 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011204105. Με τη με αριθμό 56.426/07-09-2022 

απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έχει εγκριθεί η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 

35.960,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου οικ. 

έτους 2022 και συγκεκριμένα σε βάρος του κωδικού Κ.Α.Ε. 00-6111.0003. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο  

«Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης Προετοιμασίας και Οριστικοποίησης των Α και 

Β1 Φάσεων του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 

Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου», προϋπολογιζόμενης αξίας 35.960,00 ευρώ, με 

Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Β. Ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς, για 

την απευθείας ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσιών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4412/2016  και τους παρακάτω όρους: 

 

 Ι. Τίτλος & προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών 
«Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης Προετοιμασίας και Οριστικοποίησης των Α και Β1 
Φάσεων του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 
Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου». 
 
CPV: 79111000-5 - Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών 
 
       Η  αμοιβή της παραπάνω παροχής υπηρεσιών, εκτιμάται ίση με το ποσό των 29.000,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 35.960,00 (συμπ. ΦΠΑ) κατ’ ανώτατο όριο και αφορά στην 

υποστήριξη του Φορέα κατά την Α΄ (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και Β.Ι 

(Πρόσκληση Συμμετοχής Σε Διάλογο) της διαγωνιστικής διαδικασίας, για χρονικό διάστημα 6 

μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του Β.Ι Σταδίου του Διαλόγου. 

 

ΙΙ. Η Αναθέτουσα Αρχή 

 Ο Δήμος Ρόδου  υπέβαλε αίτηση για την υπαγωγή του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, 

Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου» (εφεξής, χάριν 
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συντομίας, «το Έργο ΣΔΙΤ» ή «η Σύμπραξη») στις διατάξεις του ν. 3389/2005 περί Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, η οποία έγινε δεκτή με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 

Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που ενσωματώνεται στα Πρακτικά Συνεδρίασης με 

αρ. απόφασης 38 της 25/10/2018. (ΑΔΑ : ΑΔΑ: Ω1ΤΟ465ΧΙ8-Ε1Μ ).Με την ίδια απόφαση 

εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, κατά τα 

ειδικότερα εκεί προβλεπόμενα. 

 Οι ΣΔΙΤ είναι συμβάσεις, στις οποίες ο Ιδιωτικός Φορέας αναλαμβάνει το σύνολο ή 

μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων που 

σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του (risk allocation), ο δε Δημόσιος Φορέας 

επικεντρώνεται στον καθορισμό των σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του 

έργου και αποπληρώνει τους Ιδιώτες με τμηματικές καταβολές, συνδεδεμένες με τη 

διαθεσιμότητα του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του. Έργα διαχείρισης 

απορριμμάτων που υλοποιούνται με Σ.Δ.Ι.Τ. χαρακτηρίζονται  μεταξύ άλλων, από: 

 σημαντικές τεχνολογικές απαιτήσεις, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και πολύ 

περισσότερο κατά τη λειτουργία αυτών, 

 πολύπλοκο μηχανισμό συμβατικής απεικόνισης της κατανομής των κινδύνων μεταξύ 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα, αλλά και της παρακολούθησης υλοποίησης του Έργου 

Η ορθή κατανομή κινδύνων μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η εκπλήρωση των στόχων 

δημοσίου συμφέροντος, αποτελούν βασικό στοιχείο μιας Σύμβασης Σύμπραξης και απαιτούν 

στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο χειρισμό τους.  

 Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι οι συμβάσεις που υλοποιούνται με Σ.Δ.Ι.Τ., είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκες, περιλαμβάνουν δε αναλυτικές προδιαγραφές αποτελέσματος, 

μηχανισμό κατανομής κινδύνων μεταξύ Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα, πλείστες όσες νομικές 

ρήτρες και δικλείδες ασφαλείας, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες ελέγχου ή/ και 

απόκρισης, καθώς και ειδικό μηχανισμό πληρωμών, βασιζόμενο σε δείκτες απόδοσης και 

ρήτρες απομείωσης. Για τον λόγο αυτό, η παρακολούθησή τους απαιτεί παγίως τη συνδρομή 

συμβούλων, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία επί του συγκεκριμένου 

εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου και δη, όχι των κλασικών δημοσίων έργων, αλλά, 

έργων Σ.Δ.Ι.Τ. και δη έργων Σ.Δ.Ι.Τ. διαχείρισης απορριμμάτων.  

 Εν όψει των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να καταστεί ικανός να ασκήσει τις 

κατά το νόμο αρμοδιότητές του αναφορικά με το Έργο ΣΔΙΤ, κρίνεται αναγκαία η 

συμβουλευτική συνδρομή και υποβοήθηση αυτού από εξειδικευμένο Νομικό Σύμβουλο. 

  

ΙΙΙ. Αντικείμενο των Υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου 

 Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου συνίσταται εν γένει στη νομική 

υποστήριξη και παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών στο Δήμο Ρόδου, κατά τη 

διαδικασία επιλογής, προετοιμασίας και δημοπράτησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και 

επιλογής του πλέον κατάλληλου Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.), ο οποίος θα αναλάβει τη 

Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο 
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Ρόδου, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και, ειδικότερα, κατά την Α’ Φάση του 

διαγωνισμού, που αναμένεται να διεξαχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

Ειδικότερα, το έργο του Νομικού Συμβούλου περιλαμβάνει: 

 (α) Τη νομική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη σύνταξη των τευχών 

δημοπράτησης της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

και του Σταδίου Ι της Β΄ Φάσης αυτού (Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο) 

 (β) Τη νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την 

προπαρασκευή και διενέργεια του Διαλόγου, καθώς και κατά τις συζητήσεις που θα 

διεξαχθούν με τους Προεπιλεγέντες του διαγωνισμού, εφόσον προσκληθεί προς τούτο 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύμβουλος υποχρεούται, εφόσον του 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή από την συγκροτηθησόμενη από αυτήν Επιτροπή 

για τη διενέργεια του Διαλόγου, να συμμετέχει στις συνεδρίες που θα 

πραγματοποιηθούν με τους Προεπιλεγέντες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαλόγου 

και να δίνει για ζητήματα που θα τεθούν υπ’ όψιν του από την Αναθέτουσα Αρχή ή/και 

την Επιτροπή, προφορικές ή γραπτές συμβουλές. Περαιτέρω, ο νομικός σύμβουλος 

υποχρεούται, σε συνεργασία με τους λοιπούς Συμβούλους του Έργου, να εκπονεί και να 

θέτει υπ’ όψιν της Αναθέτουσας Αρχής ή/και της Επιτροπής διενέργειας του Διαλόγου, 

κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματός της, προσχέδιο σύμβασης σύμπραξης ή/και 

Παραρτημάτων αυτής, προς συζήτηση και σχολιασμό στο πλαίσιο του διαλόγου με τους 

προεπιλεγέντες υποψηφίους. Ρητώς επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διαλόγου και μετά το πέρας αυτού, ο Νομικός Σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί την 

εμπιστευτικότητα των συζητήσεων και των λοιπών εγγράφων που θα περιέλθουν σε 

γνώση του.  

 (γ)    Τις ακόλουθες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, ήτοι: 

i. Συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής επί των τευχών δημοπράτησης 

Α΄ Φάσης και Β.Ι Σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τη διαδικασία 

υποβολής ερωτήσεων-διευκρινίσεων κλπ, από ενδιαφερόμενους / υποψηφίους, 

ii. Συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής για τη 

διενέργεια του Διαλόγου, κατά τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων – υπομνημάτων 

από Προεπιλεγέντες κατά το Β.Ι Στάδιο, καθώς και κατά την κατάρτιση του 

Καταλόγου Θεματικών προς διάλογο.  

iii. Συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής, 

κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης 

των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των φακέλων συμμετοχής στο Διάλογο, 

εκ μέρους των Υποψηφίων-Προεπιλεγέντων, κατά την Α΄ Φάση και το Στάδιο Β.Ι του 

Διαγωνισμού, αντίστοιχα, 

iv. Υποστήριξη της Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαλόγου, κατά την επισκόπηση 

των υπομνημάτων των συμμετεχόντων στο Διάλογο Προεπιλεγέντων και κατά τη 

σύνταξη του Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου  
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v. Συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο της υποβολής απόψεων ή/και 

υπομνημάτων της Αναθέτουσας Αρχής σε τυχόν προδικαστικές προσφυγές του ν. 

4412/2016, αναφορικά με ζητήματα νομικής φύσεως, σε συνεργασία με τους 

λοιπούς συμβούλους του έργου. 

vi. Συμμετοχή σε συσκέψεις ή/και συναντήσεις εργασίας με τους εμπλεκομένους 

φορείς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

vii. Εν γένει παροχή συμβουλών προς την Αναθέτουσα Αρχή, αναφορικά με νομικής 

φύσεως ζητήματα που ενδέχεται να τεθούν ή/και ανακύψουν στο πλαίσιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και διαρκούσης της σύμβασης του Νομικού Συμβούλου. 

 

 Διευκρινίζεται ότι στο έργο του Νομικού Συμβούλου δεν συμπεριλαμβάνεται η ενώπιον 

παντός αρμοδίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου ή Αρχής η εκπροσώπηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, κατά την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, περιλαμβανομένης και 

της προσωρινής δικαστικής προστασίας (όπως πχ αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις 

αναστολής) κατά πράξεων, ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλου απ’ αυτήν νομίμως 

εξουσιοδοτημένου οργάνου που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού για την 

ανάθεση του Έργου. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί να ανατίθεται στο Σύμβουλο με απόφαση 

των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, στη βάση αυτοτελούς ειδικής εντολής και με 

πρόσθετη αμοιβή, η οποία θα καθοριστεί με συμφωνία των μερών. 

 Περαιτέρω, ο Νομικός Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην παροχή νομικών 

συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης  Δημοσίων Φορέων  

 

 

ΙV. Παραδοτέα της Υπηρεσίας  

 Τα Παραδοτέα του Νομικού Συμβούλου συνίστανται σε δύο (2) Εκθέσεις Προόδου και 

μία (01) Τελική Έκθεση πεπραγμένων. 

 

Τα Παραδοτέα υποβάλλονται ως ακολούθως: 

 Δύο (2) Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου, οι οποίες θα υποβάλλονται εντός 15 εργάσιμων 

ημερών από τη λήξη σταδίου  αναφοράς. 

 Μία (1) Τελική Έκθεση πεπραγμένων, η οποία θα παραδοθεί εντός 15 εργάσιμων 

ημερών από την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με την έγκριση του 

Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου.  

 

Η κατάθεση των παραδοτέων της υπόψη Υπηρεσίας μπορεί να γίνεται και σταδιακά. 

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξη μήνες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου δεν ολοκληρωθεί έπειτα από σχετική εντολή της Προϊσταμένης Αρχής, ο Ανάδοχος 
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θα εξακολουθήσει να υποβάλλει τις ως άνω Εκθέσεις Προόδου και η εναπομένουσα συμβατική 

αμοιβή θα κατανεμηθεί στον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης της σύμβασης. 

 

Επιπρόσθετα, ο Νομικός Σύμβουλος μπορεί να υποβάλλει ειδικές - έκτακτες εκθέσεις και 

εισηγήσεις, οι οποίες μπορούν να προέρχονται είτε με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής είτε με 

πρωτοβουλία του ιδίου του Συμβούλου. 

 

Οι εσωτερικές προθεσμίες υποβολής των Παραδοτέων μπορούν να παρατείνονται με απόφαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του Νομικού Συμβούλου, 

ύστερα από αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται τουλάχιστον 5  

ημέρες πριν από τη λήξη τους.  

 

Η συμβατική αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σε τρείς (3) δόσεις.  

Οι πληρωμές θα ακολουθούν τις προσωρινές/οριστικές παραλαβές των παραδοτέων ως εξής: 

 1/3 του συμβατικού ποσού, πλέον του κατά νόμο προβλεπομένου ΦΠΑ, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την προσωρινή παραλαβή του κάθε ενός εκ των δύο πρώτων 

παραδοτέων. 

 1/3 του συμβατικού ποσού, πλέον του κατά νόμο προβλεπομένου ΦΠΑ, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την οριστική παραλαβή του τρίτου και τελικού. 

  

Το παραπάνω πινάκιο πληρωμών αποτελεί χρονοπρογραμματισμό της εκτέλεσης πληρωμών 

προς τον Νομικό Σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

του προϋπολογισμού. Η αμοιβή καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Αναδόχου για την εκτέλεση 

της σύμβασης όπως αμοιβές συνεργατών, συμβούλων και γενικά κάθε φύσης έξοδα για την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

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

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 



ΑΔΑ: ΨΟΑΕΩ1Ρ-ΖΩ0



7 

 

Σας καλούμε να αποστείλετε τη σχετική προσφορά συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, μέχρι την 16η του μηνός 

Σεπτεμβρίου έτους 2022 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, email : texnikes@rhodes.gr 

 

Το σχετικό διαβιβαστικό θα αναγράφει ευκρινώς τα εξής: 

“ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ:  

«Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης Προετοιμασίας και Οριστικοποίησης των Α και Β1 

Φάσεων του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών 

Μονάδων στο Δήμο Ρόδου»  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …..του μηνός ………… έτους 2022 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: __________” 

 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Οικονομική προσφορά  για το συνολικό αντικείμενο της υπηρεσίας. Η προσφορά 

υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα. 

 Πιστοποιητικό  του  οικείου  Δικηγορικού Συλλόγου,  έκδοσης  έως  τριάντα  (30) 

εργάσιμων  ημερών  πριν  από την  υποβολή  του,  εκτός  αν,  σύμφωνα  με  τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό  επάγγελμά τους.  

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών, για τον οικονομικό φορέα. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ σε ισχύ 

κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο να αποδεικνύεται η ζητούμενη από την 

Αναθέτουσα Αρχή εμπειρία  

 Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα,  όπου θα δηλώνεται ότι: 

o Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

o Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του, για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

o Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση οριζόντιου αποκλεισμού 

mailto:texnikes@rhodes.gr
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o Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/16. 

o Έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης και των λοιπών συνημμένων 

εγγράφων της σύμβασης και δηλώνει συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσής του. 

o Τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή και ακριβή. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να 

έχει εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr και να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. 

 

Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών  

Ο χρόνος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του Β.Ι Σταδίου του Διαλόγου.  Η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης του Νομικού Συμβούλου 

χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που θα 

ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, μέχρι την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του Β.Ι Σταδίου του διαγωνισμού κι όχι πέραν αυτής.  

Γενικοί όροι 

 Η εξόφληση θα γίνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή του κάθε τιμολογίου και εφόσον 

υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 

θα καθοριστεί ή έχει καθοριστεί με απόφαση ΔΣ. 

 H σύμβαση που θα προκύψει θα είναι Δημόσια σύμβαση και διέπεται από τις διατάξεις του 

ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 Ο  ανάδοχος,  κατά  την  πληρωμή,  υπόκειται  στις  νόμιμες  κρατήσεις  του Δημοσίου, 

καθώς και στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.   

 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
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