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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     CPV:  

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» 

 

66171000-9 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ: 24%:  7.152,00 € 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής και υπηρεσιακής ετοιμότητας των Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου για την βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών  χρηματοδοτικών πόρων και πηγών, 

καθώς και την εκμετάλλευση – αξιοποίηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών εργαλείων 

που προκύπτουν και συγκεκριμένα  δια του Ν. 3389/2005, συντάσσεται η παρούσα 

τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας 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»» 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

υποστήριξης, εμπειρογνωμοσύνης και συνδρομής του Δήμου για την «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».  

Ειδικότερα, αφορά την εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου για την ωρίμανση, 

προετοιμασία και ολοκλήρωση της Α’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για  ανάθεση 

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



2 
 

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

3389/2005.  

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: 

1. Του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ιδιαίτερα των άρθρων 
103 και 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
3536/2007. 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 και ισχύει. 

3. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

11. του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών  

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
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Πολιτιστικά Θέματα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του 
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

18. Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης 
δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης 
του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς 
του». 

19. του άρθρου 77 του ν.4495/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 167/03.11.2017 «’Έλεγχος και 
προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
την παρ. 1 περ. ζ 

20. του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 245/09.12.2020 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις.» 

21. Την 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. 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

23. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της εργασίας, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει την με Κ.Α.: 00-6111.0005  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Δήμου. 

Ειδικότερα, πρόκειται για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά άρθρο 2 

παρ. 1,  περ. 9 β του Ν. 4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, 

προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση 
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επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της 

υλοποίησής τους με τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή 

εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και 

δράσεων. 

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή  παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς  δεν έχει ως  αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την 

παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των 

στοιχείων α' και β' , αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 και δεν εμπίπτουν 

στις κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ' του Ν. 

4412/2016. 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Αντικείμενο του παρόντος Έργου συμβουλευτικής - τεχνικής υποστήριξης και 

εμπειρογνωμοσύνης είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου για την ωρίμανση, 

προετοιμασία 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.   

Όπως έχει επανειλημμένως νομολογηθεί η ανάθεση υπηρεσίας έναντι αμοιβής σε ιδιώτη, 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι επιτρεπτή μόνον όταν αφορά σε ιδιαίτερα σοβαρές ή 

ειδικής φύσεως υποθέσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται προσωπικό με 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία δεν διαθέτει το προσωπικό που 

ήδη υπηρετεί (βλ. Πράξεις VII Τμ. 27, 40, 76, 154/2010 κ.ά.). Η περίπτωση των 

συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) είναι επ’ αυτού χαρακτηριστική. 

Οι Σ.Δ.Ι.Τ. είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ 

ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή 

υπηρεσιών. Σε μία Σ.Δ.Ι.Τ., 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 είτε με τμηματικές καταβολές από την πλευρά του Δημοσίου 

Φορέα, συνδεδεμένες με τη διαθεσιμότητα του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών 

λειτουργίας του, είτε με απευθείας καταβολές από τους τελικούς χρήστες. 

Προκειμένου να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω από χρηματοοικονομικής σκοπιάς και να 

ολοκληρωθεί επιτυχώς η Α’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο να 

προσληφθεί εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας με εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία 

του αντικειμένου του έργου και του χρηματοδοτικού μηχανισμού των Σ.Δ.Ι.Τ.  

Οι Σ.Δ.Ι.Τ., απαιτούν ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες, περιλαμβάνουν δε ειδικές 

τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές αποτελέσματος. Καθώς δεν υπάρχει το 

υπηρεσιακό προσωπικό στο Δήμο με τις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες είναι 

αναγκαία η συνδρομή συμβούλων, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 

επί του συγκεκριμένου θεσμικού και τεχνικού πλαισίου και διαδικασιών και ακόμη πιο 
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συγκεκριμένα έργων Κτιριακών Σ.Δ.Ι.Τ. Οι Σ.Δ.Ι.Τ. κτιριακών έργων αξιώνουν την 

αντιμετώπιση του έργου πιο σφαιρικά και σε υψηλότερο επίπεδο από ότι η συμβατική 

επίλυση κτιριακού έργου με την έννοια του κλασικού δημόσιου έργου. 

Καθώς ο Δήμος Ρόδου δεν έχει υλοποιήσει έργα μέσω ΣΔΙΤ, συνεπώς δεν υπάρχει 

προσωπικό έμπειρο και αποτελεσματικό σε σχετικές διαδικασίες, κρίνεται απαραίτητη η 

υποστήριξη του Δήμου από εξωτερικό τεχνικό εμπειρογνώμονα με 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 Κτιριακών Κοινωνικών 

Υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. 

1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006  

(ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζει, στο άρθρο 75, ότι: «Ι. Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές 

διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας….» και στο 

άρθρο 76, ότι: «1. Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των  κανονιστικών διατάξεων της 

Διοίκησης και των  κανονιστικών  διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύμφωνα με το 

άρθρο 79. Κατά την άσκηση των ανωτέρω  αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη: α. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητές τους. β. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή 

δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να 

διαθέτουν πόρους στην περιφέρειά τους. γ. Τους  διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της 

αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και 

η ισόρροπη κατανομή τους.… ». 

Εξάλλου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, σύμφωνα με τον Δημοτικό και 

Κοινοτικό  Κώδικα (ν. 3463/2006), οργανώνονται με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας τους, με τον οποίο καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η σύνθεση, αρμοδιότητα και 

λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και άλλων υπηρεσιών τους και ο αριθμός των 

θέσεων του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού  τους, και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων, 

λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της 

εκάστοτε αρμοδιότητας, καθώς και την ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων από αυτούς 

υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και  η 

αποτελεσματικότητά τους και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων (άρθρο 

76 του ν. 3463/2006). Σύμφωνα, περαιτέρω, με την αρχή της οικονομικότητας που 

επιβάλλει την  εκπλήρωση  των  σκοπών  των ΟΤΑ Α βαθμού με την κατά το δυνατόν 

ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους,  δε δύνανται, για την εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως  πιστώσεις  για  την πληρωμή δαπανών που 

αφορούν στην εκτέλεση εργασιών που ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων 

τους, κατά κλάδο, όπως  αυτά  περιγράφονται  στις  οικείες οργανικές διατάξεις, αφού 
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αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση  της  οικείας  

υπηρεσίας. 

Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της 

αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

εργασιών ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε  συγκεκριμένη 

περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, (βλ. πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν. 298, 

197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011), είτε εργασιών που εμπίπτουν μεν στα 

καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού τους, το οποίο όμως, ενόψει των εκάστοτε 

συγκεκριμένων υφιστάμενων συνθηκών δεν επαρκεί ή  αδυνατεί να εκτελέσει, (βλ. 

πράξεις VII Τμ. 197/2014, 8/2012, 25/2012, 133/2012), είτε εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι, αν 

και προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και  λειτουργία αρμόδιας 

για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το 

προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας  του ενδιαφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. (βλ. Ελ.Συν. 

VII Τμ. πράξ. 3/2004, 81/2006, 3/2008, 54/2008, 179/2011). Η αναζήτηση, εξάλλου, 

εξειδικευμένης στήριξης από εξωτερικούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών 

προετοιμασίας  Δήμου ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και την 

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, έχει κριθεί ως νόμιμη (Πράξη 53/2016 Κλιμ. 

Τμ. 7). ενώ προβλέπεται για παράδειγμα και στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, εφόσον οδηγεί σε συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία στο έργο των 

υπηρεσιών και  στη μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους και προφανώς είναι 

επιτρεπτή, λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματική ικανότητα του Δήμου, τα βήματα 

προετοιμασίας που έχει κάνει, αλλά και  το επιδιωκόμενο από τη συνεργασία αποτέλεσμα 

(βλ. 31577/2-10-2015 σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ). 

Επιπρόσθετα με το 31757/2.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή η αναζήτηση εξειδικευμένης στήριξης από 

εξωτερικούς συμβούλους, εφόσον οδηγεί σε συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία στο έργο 

των υπηρεσιών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους, και λαμβάνοντας 

κάθε φορά υπόψη την πραγματική ικανότητα του Δήμου, τα στάδια προετοιμασίας που 

έχει με ίδιες δυνάμεις κάνει, αλλά και το επιδιωκόμενο από τη συνεργασία αποτέλεσμα. 

Εν προκειμένω η ανάθεση της υπηρεσίας παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης του 

Δήμου, γίνεται ακριβώς για να προσδώσει την προστιθέμενη αξία που απαιτείται με 

παροχή εξειδικευμένης εμπειρίας.  

Από τα ανωτέρω συνάγεται τόσο η ελλιπής στελέχωση του Δήμου εν γένει όσο και η 

απουσία υπαλλήλων εξειδικευμένων ειδικοτήτων από το υπηρετούν προσωπικό.   

Επιπλέον η εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν υποκαθιστά τα στελέχη του Δήμου αλλά τα 

ενισχύει ώστε να ανταποκριθούν βέλτιστα και αποτελεσματικότερα στα καθήκοντα τους. 

Για τα ανωτέρω ζητήματα ο Δήμος κρίνει απαραίτητο να προσφύγει σε λήψη 

εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες, 

προκειμένου να προσθέσει αξία στο έργο των υπηρεσιών του Δήμου και να μεταφέρει 

στους υπαλλήλους την απαραίτητη τεχνογνωσία. 
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Σε κάθε περίπτωση, για τη στοιχειοθέτηση των ανωτέρω και ανάθεση σε τρίτους, 

σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016  η απευθείας ανάθεση διενεργείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση 

συλλογικού οργάνου για τον σκοπό.  Περαιτέρω, σύμφωνα με άρθρο 209 παρ.9 του 

Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016 για  την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου, δοθέντος ότι τόσο η διάταξη του άρθρου 93 

παρ. του ν. 3463/2006 όσο και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 

3852/2010 εξαιρούν ρητώς από τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνα τα 

θέματα που ανήκουν εκ του νόμου (άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006) στην 

αρμοδιότητα άλλου οργάνου. (βλ. Πράξεις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 225/2015, 26/2013, 

140/2013). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ως 

άνω αναφερόμενο πεδίο. Τόσο από την ανάλυση της φύσεως της σχετικής υπηρεσίας όσο 

και από την αναλυτική περιγραφή των περιεχόμενων των Παραδοτέων αυτής,  καθίσταται, 

κατ’ αντικειμενική κρίση, ευκρινής η απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και 

εμπειρία που πρέπει να κατέχει ο εκτελών τη σχετική υπηρεσία. Επίσης επισημαίνεται η 

αναμφισβήτητα σημαντική αναπτυξιακή αξία του αντικειμένου της υπηρεσίας, γεγονός 

που τεκμηριώνει ότι η προσπάθεια υλοποίησής της  υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον από 

κάθε άποψη. Τέλος,  οι εν λόγω υπηρεσίες, εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου και 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του. 

Ενόψει τούτων, για την εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών - εργασιών απαιτείται 

προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία του υπηρετούντος προσωπικού, το 

οποίο, εξάλλου, ούτε επαρκές αριθμητικά είναι, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, ούτε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των προς 

ανάθεση υπηρεσιών (πρβλ. πραξ. ΚΠΕ 133/2012, 25/2012, Τμ. VII ΕλΣυν). Πρόκειται για 

την  εκτέλεση ειδικής φύσεως υπηρεσίας, η οποία απαιτεί  εξειδικευμένες γνώσεις 

(τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγει των δυνατοτήτων του υπηρετούντος 

προσωπικού στον Δήμο.  

Συμπερασματικά, επειδή στις αρμόδιες με το θέμα υπηρεσίες βάσει του ΟΕΥ του δήμου 

δεν υπηρετούν στελέχη που να διαθέτουν σχετική ή αντίστοιχη εμπειρία, επίσης, επειδή 

και καμία άλλη υπηρεσία του Δήμου δεν διαθέτει ούτε τα στελέχη με την εξειδικευμένη 

περιγραφόμενη ως άνω εμπειρία και επειδή προκύπτει ως αποτέλεσμα υπηρεσιακής 

ανάγκης, η οποία είναι σαφώς προσδιορισμένη και παροδική, αποβλέπει δε σε ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται με σαφήνεια και έχει συγκεκριμένο 

χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης, προτείνεται η συνδρομή εξωτερικής βοήθειας. 

 

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
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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. 

1.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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: 

 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 : 
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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. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Με βάση τα παραπάνω απαραίτητα Στάδια και Παραδοτέα, για την ολοκλήρωση του 

σχεδίου θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα από την ημερομηνία 

ανάληψης υποχρέωσης από τον Ανάδοχο:  

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 30 Υποβολή Τεύχους Πρόσκλησης 
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

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  

1.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα 

έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την Ομάδα έργου 

του δήμου σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο 1.4. Η παροχή των υπηρεσιών και των 

παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει 

την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της υποστήριξης, την 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να υπάρχει  εμπειρία και γνώση 

των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων και κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνονται 

οι εξής ειδικότητες :   

 Έναν (1) επιστήμονα οικονομολόγο που να έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος Α.Ε.Ι. με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία στην εκπόνηση οικονομικών 
μελετών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα και τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
έργα κοινωνικών υποδομών με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ.  

 Έναν (1) εμπειρογνώμονα – μηχανικό με 15ετή εμπειρία και με πέντε χρόνια 
εμπειρία ιδανικά σε ΣΔΙΤ αλλά σε κάθε περίπτωση σε οικονομικά δημοσίου 
τομέα κατά προτίμηση σε ανάλογες επενδύσεις. 

Επιπρόσθετα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ: 

- Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της σειράς ISO-9001 ή ισοδύναμό του. 

Όλα τα μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου οφείλουν να παρίστανται σε συναντήσεις 

εργασίας, όποτε αυτές κρίνονται σκόπιμο να γίνουν από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου ή 

το Δήμαρχο. Παράλληλα, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει με την υπογραφή της 

σύμβασης αναλυτικό πίνακα με την ομάδα έργου και την περιγραφή του ρόλου τους. 

Η Παροχή 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»»  έχει 

εγγραφεί στον  προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με Κ.Α. : 00-6111.0005. 

Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118). 
 
1.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Για τις εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος του φυσικού αντικειμένου, η διάρκεια της Σύμβασης, εκτιμάται σε πεντε (5) 
μήνες, οι οποίοι κατανέμονται μέχρι την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Το ποσό της δαπάνης υπολογίζεται ως εξής 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

 

 
ΤΙΤΛΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΜΗΝΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΜΗΝΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€) 

66171000-9 Υπηρεσίες 
παροχής οικονομικών 
συμβουλών 

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» 
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2.980,00 

 

29.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.800,00 

ΦΠΑ 24% 7.152,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 36.952,00 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης (CPV: 66171000-9) ανέρχεται στο 

ποσό των 36.952,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 00-6111.0005 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

                                                    Ρόδος, 24/10/2022 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

 

        Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

         Πολιτικός Μηχανικός 

 

              

https://www.contracts.gr/cpv/4467547a-38df-4cb5-86e0-f71f95c4401f
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

CPV:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

36.952 € με ΦΠΑ 

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» 

 

66171000-9 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την ΥΠΗΡΕΣΊΑ 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»».  

Το αντικείμενο και τα παραδοτέα του Αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Περιγραφή της Μελέτης. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης 
δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του 
ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του». 

 του άρθρου 77 του ν.4495/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 167/03.11.2017 «’Έλεγχος και 
προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την 
παρ. 1 περ. ζ 

 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 245/09.12.2020 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις.» 
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 Την 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. 

 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο - Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και Αναδόχου. 

β) Η Προσφορά του Αναδόχου. 

δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης. 

ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

ζ) Η Τεχνική Περιγραφή. 

 

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 

μέχρι την ολοκλήρωση του 2ου Παραδοτέου. 

 

Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου 

αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του 

Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, 

σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της 

Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο 
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σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με 

δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη 

διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να 

τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 

εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. 

Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει 

στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 

Άρθρο 7Ο Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Φορέας 

είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 

ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 

λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 8Ο Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 9Ο Τρόπος Πληρωμής 

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. 

Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 

Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ρόδος  24/10/2022  

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

 

        Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

         Πολιτικός Μηχανικός 
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