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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4555 

 
Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 
 

για τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKOY ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» 
 

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 
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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. 

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: 22REQ011481458. 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011486149. Με τη με αριθμό 70.094/25-10-2022 

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

35.952,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου οικ. 

έτους 2022 και συγκεκριμένα σε βάρος του κωδικού Κ.Α.Ε. 00-6111.0005. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

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

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKOY ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ », προϋπολογιζόμενης 

αξίας 36.952,00 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 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKOY ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ». 
 
CPV: 66171000-9 - Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών 

 
       Η  αμοιβή της παραπάνω παροχής υπηρεσιών, εκτιμάται ίση με το ποσό των 29.800,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 36.952,00 (συμπ. ΦΠΑ) κατ’ ανώτατο όριο και αφορά στην 
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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 

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: 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 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. 

 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 
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συμβουλευτική συνδρομή και υποβοήθηση αυτού από εξειδικευμένο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑ. 

  

ΙΙΙ. Αντικείμενο των Υπηρεσιών του ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 

 Το αντικείμενο των υπηρεσιών του ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 

συνίσταται εν γένει στη νομική υποστήριξη και παροχή εξειδικευμένων 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 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.  

Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ στην προετοιμασία, 

σύνταξη απαιτούμενων τευχών και ολοκλήρωση της Α’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας 

για  ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» βάσει των διατάξεων του Ν. 

3389/2005 και κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Σχεδιασμός και εκτέλεση απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την 

έναρξη της Α΄ Φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για  ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ. 
• Την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου κατά την σύνταξη του τεύχους  Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . 

• Την χρηματοοικονομική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου κατά το στάδιο υποβολής 

ερωτήσεων – διευκρινήσεων επί του τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους / υποψήφιους. 

•  Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις που θα ζητείται συνδρομή επί  

χρηματοοικονομικών θεμάτων.  

• Την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου κατά την αποσφράγιση των φακέλων των 

υποψηφίων και τον έλεγχο / αξιολόγησή τους. 
 

ΙV. Παραδοτέα της Υπηρεσίας  

 Η παροχή της συμβουλευτικής θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τα κάτωθι και θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια εργασίας: 

 1ο Στάδιο : Σύνταξη τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 2ο Στάδιο Συνδρομή στον Δήμο κατά το στάδιο αποσφράγισης των φακέλων των 

υποψηφίων κατά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Α’ φάσης του 

διαγωνισμού και υποβολή έκθεσης αποτελέσματος. 

Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει: 
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 να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και να τις ακολουθεί κατά 

τη διάρκεια παροχής των εργασιών του, 

 να λάβει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την παροχή της υπηρεσίας του, από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 
Σε αντιστοιχία με τα στάδια υλοποίησης της υπηρεσίας, ο σύμβουλος πρέπει να υποβάλλει 

προς έλεγχο και έγκριση τα κάτωθι : 

1) 1η Φάση ΠΕ1: Σχέδιο τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

2) 2η Φάση ΠΕ2: Έκθεση αποτελέσματος μετά την αποσφράγιση των φακέλων των 

υποψηφίων και τον έλεγχο / αξιολόγησή τους, για την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία ορίζει ως επόπτη 

υπάλληλο της υπηρεσίας με καθήκοντα εισηγητή. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η 

πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος 

συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτείται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του 

έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

της υπηρεσίας. Η παρακολούθηση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, 

ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου του. 

Το έργο θα παραληφθεί με σύνταξη Πρακτικού Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής από την 

Επιτροπή, η οποία, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να 

συντάξει το Πρακτικό αυτό σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παράδοση του έργου. 

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει πλημμέλειες, ελλείψεις ή παραλείψεις του έργου, θα προβεί στην 

προσωρινή παραλαβή του, συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παράδοσης και 

Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της και θα προσκαλείται ο Ανάδοχος 

να αποκαταστήσει τυχόν πλημμέλειες, ελλείψεις ή παραλείψεις του εντός τιθέμενου χρονικού 

διαστήματος 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 29.800,00€ 
πλέον ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
παραδοτέων  
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

1 

30 Υποβολή Τεύχους 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

9.000,00 

2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

2 

70 Υποβολή έκθεσης  

αποτελέσματος μετά τον 

έλεγχο / αξιολόγηση των 

φακέλων των υποψηφίων της 

Α’ Φάσης της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και την 

ολοκλήρωση αυτής. 

20.800,00 

 

και ύστερα από την έκδοση των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου 
συνοδευόμενα από τα παραδοτέα της υπηρεσίας. 

 

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: 91ΙΓΩ1Ρ-ΜΣ9



7 

 

 

Σας καλούμε να αποστείλετε τη σχετική προσφορά συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, μέχρι την 11η του μηνός 

Νοεμβρίου 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 -Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ:  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKOY ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ»  

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  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ,  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. 

mailto:texnikes@rhodes.gr
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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 

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 5 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 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 Οικονομικής Επιτροπής. 

 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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