
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0619.0005 ΥΠ. ΕΣ. 30.000,00

0619.0006 ΥΠ. ΕΣ. 30.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 30.000,00 30.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0619.0007 ΥΠ. ΕΣ. 7.500,00

ΘΕΜΑ: 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί μέσα από το αποθεματικό κεφάλαιο ο Προϋπολογισμός οικονομικού Έτους 

2020, για να εισαχθούν σε αυτόν  τα νέα οικονομικά και άλλα  δεδομένα, που απορρέουν από τους λόγους που θα 

παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι αποσκοπούν στην ορθή, νόμιμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

Δήμου μας  και είναι τα εξής:

    Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/2006  

περί Δ.Κ.Κ. όπως  ισχύουν,  οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του  Ν. 3536/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος  περί «Οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»  καθώς 

επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4172/2013. 

2.- Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία κωδικού εσόδου  που αφορά σε  έκτακτη κατανομή ΚΑΠ 2020 στο Δήμο μας 

προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των μικρών αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19 , σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ.: 24891/16-4-2020 

(ΑΔΑ:Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2)  απόφασεις Γενικού Δ/ντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής 

και ως εξής:

1.- Κρίνεται μεταφορά ποσού  από τον Κ.Α Εσόσου 0619.0005 στον Κ.Α. 0619.0006 που αφορά έκτακτες κατανομές 

ΚΑΠ 2020  για την καλύτερη παρακολούθηση  της διάδοσης του κορονοϊού COVID -19 και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκτακτη κατανομή από Κ.Α.Π. 2020 προς 

κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 

διάδοσης του κορονοϊού  COVID-19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκτακτη κατανομή από Κ.Α.Π. 2020 προς 

κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 

διάδοσης του κορονοϊού  COVID-19 σε 

οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά

Κυρίες και Κύριοι:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκτακτη κατανομή από Κ.Α.Π. 2020 προς 

κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία 

των αδέσποτων μικρών ζώων στα πλαίσια 

προστασίας από τον COVID-19

ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 3



Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 7.500,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1322.0013 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 600.000,00

1328.0027 Leader/ΠΑΑ 88.000,00

1328.0028 Leader/ΠΑΑ 62.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

61.7326.0004 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 600.000,00

64.7323.0004 Leader/ΠΑΑ 88.000,00

64.7323.0005 Leader/ΠΑΑ 62.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 750.000,00 750.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

10.7135.0010 Δ.Π. 10.000,00

15.6265.0006 Δ.Π. 5.000,00

30.6275.0002 Δ.Π. 9.800,00

30.7135.0031 Δ.Π. 5.000,00

30.6699.0001 Δ.Π. 5.000,00

30.7326.0032 ΣΑΤΑ/ΠΕ 415.000,00

30.7321.0017 ΣΑΤΑ/ΠΕ 47.300,00

30.7326.0045
ΣΑΤΑ/ΠΕ 30.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) 

στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης 

Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας 

  3.-  Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία Κ.Α. Εσόδων και ισόποσων Κ.Α. εξόδων για την ένταξη 

χρηματοδοτούμενων νέων έργων κατόπιν των με αριθ.  671/8-4-20 (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ7ΛΗ-Ρ5Λ) και 24030/15-4-

20 (ΑΔΑ: 921Ι46ΜΤΛ6-1ΧΙ) αποφάσεων και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. 

Γοργοποτάμου

Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. 

Γοργοποτάμου

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας 

Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) 

στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης 

Καθαρισμός Τσιμενταυλάκων Δήμου Λαμιεων

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας (ΣΑΤΑ)

Αποπεράτωση Θερινού Δημοτικού  Θεάτρου 

Προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης αποθήκης

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού 

υδρόμυλου στο Μοσχοχώρι

4.- Κρίνεται απαραίτητη η  αναμόρφωση  των  δαπανών,που αφορούν έργα, υπηρεσίες, προμήθειες, 

μεταφορές, μισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες, δια της μεταφοράς σ’ αυτό πιστώσεων που δεν θα 

χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση & Επισκευή αθλητικού εξοπλισμού

ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 3



30.7326.0046 ΣΑΤΑ/ΠΕ 74.400,00

30.7321.0032 ΣΑΤΑ/ΠΕ 74.400,00

30.7325.0013 ΣΑΤΑ/ΠΕ 74.400,00

61.7135.0001

ΣΑΤΑ/ΠΕ 31.000,00

61.7326.0001
ΣΑΤΑ/ΠΕ 10.000,00

61.7331.0001
ΣΑΤΑ/ΠΕ 73.500,00

35.7131.0003 Δ.Π. 30.000,00

444.800,00 450.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90,9111 450.000,00 444.800,00

                             ΕΣΟΔΑ 73.465.330,41 €

                             ΕΞΟΔΑ: 73.438.582,41 €

                             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 26.748,00 €

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Σταυρούλα  Μπαλάση

Μετά την παρούσα αναμόρφωση ο προϋπολογισμός του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής:

ΛΑΜΙΑ   11  / 05 /2020

Διαμόρφωση χώρων αρχείου Δημαρχείου

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων 5Χ5

Προμήθεια και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένου Στεγάστρου στο Ανοικτό 

Κολυμβητήριο - (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )

Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα

                                           Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Ανέγερση νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση 

"Καμαρίτσα" Γ Φάση: Αποπεράτωση στίβου και 

χλοοτάπητα (ΣΑΕ016)

Εργασίες Αναβάθμισης Ανοικτού 

Κολυμβητηρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Διαμόρφωση εισόδου στο δημοτικό 

αμαξοστάσιο

ΣΕΛ 3 ΑΠΟ 3
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες: 2231033325  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Προς 

                                Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων 
 

 
ΘΕΜΑ:  Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 5/2020 απόφασης με θέμα «1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 
2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και λήψη νέας. 
 

 Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων η με αριθμ. 7/2020 απόφαση  του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Ρούμελης, για την Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 5/2020 απόφασης με θέμα «1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και λήψη νέας, διότι εκ παραδρομής, στην εισήγηση και στο αποφασιστικό 
μέρος της εν λόγω απόφασης, συμπεριλήφθηκε λανθασμένος πίνακας εσόδων -  εξόδων. 
 
 

 Επισυνάπτεται ο πίνακας εσόδων-εξόδων  ο οποίος έχει ως εξής: 
 
Ως προς τα Έσοδα:  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2019 2018 

0231 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Μισθώματα κινητών 
πραγμάτων) 

  0 0 0 

0619 

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΠ για 
λοιπούς 
σκοπούς(δεν 
περιλαμβάνονται 
πιστώσεις του ΠΔΕ)) 

  0 0 0 

0718 

ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά 
τακτικά έσοδα που 
δεν εντάσσονται στις 
ανωτέρω τάξεις) 

  0 0 0 

73-01 
Έσοδα από πώληση 
εισιτηρίων 

  75.000,00 52.700,00 55.000,00 

73-02 
Έσοδα από πωλήσεις 
παραστάσεων 

  50.000,00 27.000,00 15.000,00 

73-03 
Έσοδα από 
Διαφημίσεις- χορηγίες 

  25.000,00 15.000,00 5.000,00 

73-04 
Έσοδα από δίδακτρα 
παιδικού θεατρικού 
εργαστηρίου 

  10.000,00 10.000,00 7.000,00 

73-05 
Έσοδα από δίδακτρα 
εργαστηρίου 
κινηματογράφου 

  10.000,00 8.000,00 6.000,00 

73-06 
Έσοδα από δίδακτρα 
λοιπών εργαστηρίων 

  10.000,00 7.000,00 6.000,00 

0730 
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

  180.000,00 119.700,00 94.000,00 

74-01 
Επιχορήγηση Δήμου 
Λαμιέων 

  368.180,00 340.500,00 310.000,00 

74-02 
Επιχορήγηση 
Υπουργείου 

  35.000,00 35.000,00 46.500,00 



2 

 

Πολιτισμού 

74-03 
Επιχορήγηση 
Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

0740 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΣΟΔΑ) 

  453.180,00 425.500,00 406.500,00 

75-01 
Ενοίκια Επίπλων & 
Λοιπού Εξοπλισμού   1.500,00 1.500,00 4.000,00 

0750 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ) 

  1.500,00 1.500,00 4.000,00 

7702 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
από τακτικά έσοδα, 
κατά τα παρελθόντα 
οικονομικά έτη 
(οφειλές πελατών) 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

0771 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

1214 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές 
επιχορηγήσεις)   0 0 0 

3219 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά 
έσοδα)   0 0 0 

4111 

ΣΥΝΟΛΟ (Εισφορά 
υπέρ του Δημοσίου 
στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης) 

  0 0 0 

4212 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Επιστροφή πάγιας 
προκαταβολής) 

  0 0 0 

0001 ΣΥΝΟΛΟ (Καταθ. 
όψεως)   0 0 0 

0003 
Χρηματικό υπόλοιπο 
της 30/11/2018 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

5111 

ΣΥΝΟΛΟ (Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο απο 
τακτικά έσοδα) 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

7601 
Τόκοι Καταθέσεων 
Τραπεζών εσωτερικού 

  300,00 300 310,96 

7600 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)   300,00 300 310,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   784.425,00 631.020,66 642.652,00 
 
 
 
 
Ως προς τα Έξοδα: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2020 2020 
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6010 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόματα 

  155.500,00 -40.000,00 115.500,00 

6011 
Αναδρομικές Αποδοχές 
Έμμισθου Προσωπικού 

  10.000,00   
10000 

6012 

Μεικτές Τακτικές 
Αποδοχές Καλλιτεχνικού 
Δ/ντη (καθαρές 
αποδοχές και 
εργοδοτικές εισφορές)  

  25.000,00   25.000,00 

601 

ΣΥΝΟΛΟ (Τακτικές 
αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

  190.500,00   150.500,00 

6021 
Εργοδοτικές Εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

  30.000,00   
30000 

6022 
εργοδορτικές Εισφορές 
καλλιτεχνικού Δ/ντη 

  7.500,00   
7500 

602 Εργοδοτικές εισφορές    37.500,00   37.500,00 

6111 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων   3.000,00   3.000,00 

6112 Αμοιβες Τεχνικών    20.000,00   20.000,00 

6113 Αμοιβές Λοιπών 
Τρίτων   15.000,00   15.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ   20.000,00   20000 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  18.000,00   18000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  9.000,00   9000 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 

  6.000,00   6000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   3.000,00   3000 
6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   15.000,00   15000 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

  8.000,00   8000 

8 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 
3D ANIMATION 

  9.000,00   9000 

9 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ 
ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  9.000,00   9000 

10 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

  7.000,00   7000 

11 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  7.000,00   7000 

6114 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Καλλιτεχνικών 
συντελεστών) 

  111.000,00   111.000,00 

6115 Αμοιβές λογιστών   17.805,00   17.805,00 
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1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  1.000,00   1000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   800   800 
6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6116 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Συγγραφικών 
Δικαιωμάτων) 

  7.800,00   7.800,00 

6117 Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών   500,00   500,00 

1 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

  11.000,00   11000 

6118 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Μουσικών 
συντελεστών) 

  11.000,00   11.000,00 

6119 Αμοιβές Ορκωτών 
Λογιστών- Ελεγκτών   15.000,00   15.000,00 

6142 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπ.χρήσης 
πνευματ.δικαιωμάτων)   0,00   0,00 

6201 Ταχυδρομικά Τέλη   800,00   800,00 
6202 Τηλεφωνικά Έξοδα   2.500,00   2.500,00 
6203 Ενοίκια- Μισθώματα   14.000,00   14.000,00 

6204 
Έξοδα 
φωτογραφίσεων-
μαγνητοσκοπήσεων 

  2.500,00   2.500,00 

6205 
Δαπάνη αγοράς 
καυσίμου Πετρελαίου 
θέρμανσης 

  1.500,00   1.500,00 

6206 

Επισκευές & 
Συντηρήσεις 
αυτοκινήτων & 
επίπλων 

  2.000,00   2.000,00 

6207 Δαπάνες 
Καθαριότητας   1.200,00   1.200,00 

6208 Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων   1.500,00   1.500,00 

6209 Λοιπές παροχές 
έκτακτες   1.500,00   1.500,00 

6210 Αναβάθμιση 
ιστοσελίδας θεάτρου   2.000,00   2.000,00 

6211 

ΣΥΝΟΛΟ (Αντίτιμο 
ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, 
πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων 
παραγωγικής 
διαδικασίας) 

  0   0 

6263 
ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση 
και επισκευή 
μεταφορικών μέσων) 

  0   0 
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6265 

ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση 
και επισκευή επίπλων 
και λοιπού 

  0   0 
εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού 
εξοπλισμού) 

6312 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιποί 
φόροι)   0   0 

6321 
Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών 
αυτοκινήτων 

  900,00   900,00 

6322 
Τέλη κυκλοφορίας 
φορτηγών 
αυτοκινήτων 

  900,00   900,00 

6323 Τέλος επιτηδεύματος 
Χρήσης   1.600,00   1.600,00 

6401 

Έξοδα κίνησης 
ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων 
(καύσιμα λιπαντικά 

  4.000,00   4.000,00 

  διόδια κλπ)         
6402 Έξοδα ταξιδιών   3.000,00   3.000,00 
1 Έξοδα εκτός εέδρας   5.000,00   5000 

6403 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτός 
έδρας)   5.000,00   5.000,00 

1 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  3.000,00   3000 

2 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   2.500,00   2500 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

6404 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
διαμονής 
καλλιτεχνών) 

  7.000,00   7.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   2.500,00   2500 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  2.000,00   2000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ 
ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  1.000,00   1000 

6405 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
προβολής & 
διαφήμισης) 

  9.000,00   9.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.500,00   1500 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 

  1.000,00   1000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 
6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.000,00   1000 
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8 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 
3D ANIMATION 

  1.000,00   1000 

9 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ 
ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  900,00   900 

10 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

  2.500,00   2500 

11 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

6406 

ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
εκτυπώσεων έντυπου 
& διαφημιστικού 
υλικού) 

  14.900,00   14.900,00 

1 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

  1.000,00   1000 

2 Λοιπές Δαπάνες   3.000,00   3000 

6407 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
φιλοξενίας)   4.000,00   4.000,00 

6408 Συνδρομές διάφορες   500,00   500,00 

6409 Έξοδα γραφικής ύλης- 
αναλώσιμα   5.000,00   5.000,00 

6410 
Διάφορα έξοδα 
συντήρησης 
εξοπλισμού 

  2.500,00   2.500,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  1.000,00   1000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   1.000,00   1000 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

  1.000,00   1000 

6411 

ΣΥΝΟΛΟ (Δαπάνες 
έκτακτες και 
απρόβλεπτες 
δράσεων) 

  6.000,00   6.000,00 

6422 

ΣΥΝΟΛΟ (Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων 
υπαλλήλων 

  0   0 

6434 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Δαπ.δημοσίων 
σχέσεων) 

  0   0 

6463 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
λοιπών 
δημοσιεύσεων) 

  0   0 

6471 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων) 

  0   0 

6472 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
αθλητικών 
δραστηριοτήτων) 

  0   0 

6473 

ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
οργάνωσης 
κοινωνικών 
δραστηριοτήτων) 

  0   0 
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6611 ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
βιβλίων κλπ)   0   0 

6612 

ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά 
γραφείων) 

  0   0 

6613 

ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και   0   0 
πολλαπλών 
εκτυπώσεων) 

6614 
ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές 
προμήθειες ειδών 
γραφείου) 

  0   0 

6615 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, 
βιβλιοθετήσεις) 

  0   0 

6631 

ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
υγειονομικού και 
φαρμακευτικού 
υλικού) 

  0   0 

6634 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού) 

  0   0 

6635 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
λοιπών ειδών υγιεινής 
και καθαριότητας) 

  0   0 

6661 
ΣΥΝΟΛΟ (Υλικά 
συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων) 

  0   0 

6662 

ΣΥΝΟΛΟ (Υλικά 
συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων) 

  0   0 

6672 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων) 

  0   0 

6710 
Φορολογικά πρόστιμα 
και προσαυξήσεις 
χρήσης 

  1.500,00   1.500,00 

6720 
Προσαυξήσεις 
Ασφαλιστικών 
ταμείων χρήσης 

  320,00   320,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  500   500 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 

  1.300,00   1300 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   600   600 
6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   500   500 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.400,00   1400 

8 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ 
ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  600   600 



8 

 

9 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  600   600 

6801 ΣΥΝΟΛΟ (Σκηνικά)   9.000,00   9.000,00 
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   200   200 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  200   200 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  400   400 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ   300   300 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   150   150 
6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   200   200 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  250   250 

8 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ 
ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  150   150 

9 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  150   150 

6802 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Φροντιστηριακό 
υλικό) 

  2.000,00   2.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

2 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  300   300 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   600   600 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 

  400   400 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   250   250 
6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   350   350 

8 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ 
ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  250   250 

9 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  250   250 

6803 ΣΥΝΟΛΟ (Κοστούμια)   3.000,00   3.000,00 

1 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 
3D ANIMATION 

  4.000,00   4000 

6804 

ΣΥΝΟΛΟ (Είδη 
εξοπλισμού και 
αναλώσιμα υλικά 
εργαστηρίων) 

  4.000,00   4.000,00 

6805 
Αγορά 
μηχανογραφικού 
εξοπλισμού 

  3.000,00   3.000,00 

7133 ΣΥΝΟΛΟ (Έπιπλα 
σκεύη)   0,00   0,00 

7134 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 

  3.000,00   3.000,00 

  συγκροτήματα και 
λογισμικά)         

8111 Απόδοση φόρου   8.000,00   8.000,00 
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Μισθωτών υπηρεσιών 

8113 

Απόδοση φόρου 
εργολάβων. 
ελεύθερων 
επαγγελματιών κ.τ.λ. 

  10.500,00   10.500,00 

8114 Λοιπές Κρατήσεις 
υπέρ Δημοσίου   2.000,00   2.000,00 

8121 

Εισφορες σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και 
Ταμεία 

  0,00 40.000,00 40.000,00 

821 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων εντός του 
οικ.έτους 

  30.000,00   30.000,00 

833 Πληρωμές Οφειλών 
παρελθόντων ετών   175.000,00   175.000,00 

8340 
Πληρωμές φόρων 
δημοσίου 
παρελθόντων ετών 

  10.200,00   10.200,00 

90 ΣΥΝΟΛΟ 
(ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )   0   0 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   784.425,00   784.425,00 

 

 
 
 
 
 
Παρακαλείστε για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Λαμία, 7/3/2020 
 
 
  

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης 
 
 
 
 
Ευθύμιος Καραΐσκος   
Δήμαρχος Λαμιέων 
 

 
 

     ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, Τ.Κ. 
35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 2231033325, ΦΑΞ. 2231032215  

e-mail: dipether@otenet.gr   
 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  
ΛΑΜΙΕΧΝ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΤΜΕΛΗ      
ΤΦΗΛΑΝΣΗ 17, ΛΑΜΙΑ      ΑΔΑ:   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ:  7/2020 
 
Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 4εο πλεδξέαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιένπ  
 
ΘΫκα 1ν: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 5/2020 απφθαζεο κε ζέκα «1ε αλακφξθσζε ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2020 ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο θαη ιήςε λέαο. 
 

ηε Λακία ζήκεξα 4 Μαΐνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12.00 κ.κ., ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα 
κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη 
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» [ΦΔΚ Α΄55/ 11-03-2020], ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο χζηεξα απφ ηελ ππ.αξηζκ. 96/28-02-2020 πξφζθιεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ.  

 
ήκεξα ηελ 4ε ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ΔεπηΫξα θαη ψξα 12:00 ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, χζηεξα απφ 
ηελ αξηζκ.126/30-4-2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε 
απνδεηθηηθφ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 
3852/2010. 

 
Η ζπλεδξίαζε  πξαγκαηνπνηάζεθε  δηα πεξηθνξΪο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο 

Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 
θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» [ΦΔΚ Α΄55/ 11-03-
2020]. 

Σα κέιε ηνπνζεηήζεθαλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ςήθηζαλ ζεηηθά 
ή αξλεηηθά επ’ απηψλ ζην e-mail : dipether@otenet.gr θαη  κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζηε 
Γξακκαηέα ηνπ Γ..:  ηειέθσλν 22310 33325, κέρξη ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα ηεο 
ζπλεδξίαζεο.  

 
ηε δηαδηθαζία απηή ζε ζχλνιν (9) κειψλ,  κεηείραλ θαη ηα (9) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ,  ήηνη: 
 

ΠΡΟΕΔΡΟ: ΕΤΘΤΜΙΟ  ΚΑΡΑΨΚΟ 
 
ΜΕΛΗ-ΠΑΡΟΝΣΕ-ΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ   
 
1. ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΣΙΚΑ 

2. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΡΓΤΡΙΟΤ 

3. ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΡΓΤΡΗ  

4. ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ  

5. ΥΡΙΣΙΝΑ ΜΗΣΙΟΤ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΣΗ  

6. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ  

7. ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΒΔΡΓΙΟΓΛΟΤ    

8. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 
ΑΠΟΝΣΕ  

- 

 
 
ηε ζπλεδξίαζε απηή  ρξέε γξακκαηέα  εθηέιεζε ε  Παξαζθεπή – Θσκαή Πνιχδνπ, 
ππάιιεινο ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

mailto:dipether@otenet.gr
ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία – θαζψο απφ ην ζχλνιν ησλ 9 κειψλ κεηείραλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ηα 9 κέιε, ν Πξφεδξνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 
1

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε πνπ 

έρεη σο εμήο:  
 

Έρνληαο ππφςε: 
1.- Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»],  
2.- ηελ ππ’ αξίζκ. 5/2020  (ΑΓΑ: Ω4ΣΟΔΦΤ-Α2) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  πεξί έγθξηζεο ηεο 1
εο 

Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο,  

 
  Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ  

 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

1) Να αλαθιεζεί ε κε αξηζκφ 5/04-03-2020 (ΑΓΑ: Ω4ΣΟΔΦΤ-Α2) απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο δηφηη εθ παξαδξνκήο, ζηελ 
εηζήγεζε θαη ζην απνθαζηζηηθφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ζπκπεξηιήθζεθε 
ιαλζαζκέλνο πίλαθαο εζφδσλ -  εμφδσλ.  

 
2) Σελ έθδνζε λέαο απφθαζεο γηα ηελ 1

ε
 αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020 ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο 
 

Δπηζπλάπηεηαη ν πίλαθαο εζφδσλ-εμφδσλ  ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

Ωο πξνο ηα Έζνδα:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2019 2018 

0231 
ΤΝΟΛΟ (Μηζζώκαηα θηλεηώλ 
πξαγκΪησλ) 

  0 0 0 

0619 

ΤΝΟΛΟ (ΚΑΠ γηα ινηπνύο 
ζθνπνύο(δελ 
πεξηιακβΪλνληαη πηζηώζεηο 
ηνπ ΠΔΕ)) 

  0 0 0 

0718 
ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΪ ηαθηηθΪ 
Ϋζνδα πνπ δελ εληΪζζνληαη 
ζηηο αλσηΫξσ ηΪμεηο) 

  0 0 0 

73-01 Έζνδα απφ πψιεζε εηζηηεξίσλ   75.000,00 52.700,00 55.000,00 

73-02 
Έζνδα απφ πσιήζεηο 
παξαζηάζεσλ 

  50.000,00 27.000,00 15.000,00 

73-03 
Έζνδα απφ Γηαθεκίζεηο- 
ρνξεγίεο 

  25.000,00 15.000,00 5.000,00 

73-04 
Έζνδα απφ δίδαθηξα παηδηθνχ 
ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ 

  10.000,00 10.000,00 7.000,00 

73-05 
Έζνδα απφ δίδαθηξα 
εξγαζηεξίνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

  10.000,00 8.000,00 6.000,00 

73-06 
Έζνδα απφ δίδαθηξα ινηπψλ 
εξγαζηεξίσλ 

  10.000,00 7.000,00 6.000,00 

0730 
ΤΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΕΙΧΝ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ) 

  180.000,00 119.700,00 94.000,00 

74-01 Δπηρνξήγεζε Γήκνπ Λακηέσλ   368.180,00 340.500,00 310.000,00 

74-02 
Δπηρνξήγεζε Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ 

  35.000,00 35.000,00 46.500,00 

74-03 
Δπηρνξήγεζε Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

0740 
ΤΝΟΛΟ (ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΕΙ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΟΔΑ) 

  453.180,00 425.500,00 406.500,00 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



75-01 
Δλνίθηα Δπίπισλ & Λνηπνχ 
Δμνπιηζκνχ 

  1.500,00 1.500,00 4.000,00 

0750 
ΤΝΟΛΟ (ΕΟΔΑ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΧΝ ΑΥΟΛΙΧΝ) 

  1.500,00 1.500,00 4.000,00 

7702 

Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ 
ηαθηηθά έζνδα, θαηά ηα 
παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε 
(νθεηιέο πειαηψλ) 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

0771 

ΤΝΟΛΟ (ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ 
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΟΔΑ 
ΚΑΣΆ ΣΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΗ 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

1214 
ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΫο 
επηρνξεγάζεηο) 

  0 0 0 

3219 ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΪ Ϋζνδα)   0 0 0 

4111 
ΤΝΟΛΟ (ΕηζθνξΪ ππΫξ ηνπ 
Δεκνζένπ ζηηο απνδνρΫο θαη 
ηα Ϋμνδα παξΪζηαζεο) 

  0 0 0 

4212 
ΤΝΟΛΟ (Επηζηξνθά πΪγηαο 
πξνθαηαβνιάο) 

  0 0 0 

0001 ΤΝΟΛΟ (Καηαζ. όςεσο)   0 0 0 

0003 
Υξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 
30/11/2018 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

5111 
ΤΝΟΛΟ (Υξεκαηηθό 
ππόινηπν πξνεξρόκελν απν 
ηαθηηθΪ Ϋζνδα) 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

7601 
Σφθνη Καηαζέζεσλ Σξαπεδψλ 
εζσηεξηθνχ 

  300,00 300 310,96 

7600 
ΤΝΟΛΟ (ΕΟΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΧΝ) 

  300,00 300 310,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   784.425,00 631.020,66 642.652,00 

 
 
 
 
Ωο πξνο ηα Έμνδα: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2020 2020 

6010 

Σαθηηθέο απνδνρέο 
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 
κηζζφο, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 
επηδφκαηα 

  155.500,00 -40.000,00 115.500,00 

6011 
Αλαδξνκηθέο Απνδνρέο 
Έκκηζζνπ Πξνζσπηθνχ 

  10.000,00   
10000 

6012 

Μεηθηέο Σαθηηθέο Απνδνρέο 
Καιιηηερληθνχ Γ/ληε (θαζαξέο 
απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο)  

  25.000,00   25.000,00 

601 

ΤΝΟΛΟ (ΣαθηηθΫο απνδνρΫο 
(πεξηιακβΪλνληαη βαζηθόο 
κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθΪ 
θαη εηδηθΪ ηαθηηθΪ επηδόκαηα) 

  190.500,00   150.500,00 

6021 
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 
ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 
ανξίζηνπ ρξφλνπ 

  30.000,00   
30000 

6022 
εξγνδνξηηθέο Δηζθνξέο 
θαιιηηερληθνχ Γ/ληε 

  7.500,00   
7500 

602 ΕξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο    37.500,00   37.500,00 

6111 
ΑκνηβΫο λνκηθώλ θαη 
ζπκβνιαηνγξΪθσλ 

  3.000,00   3.000,00 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



6112 Ακνηβεο Σερληθώλ    20.000,00   20.000,00 

6113 ΑκνηβΫο Λνηπώλ Σξέησλ   15.000,00   15.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   20.000,00   20000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   18.000,00   18000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  9.000,00   9000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   6.000,00   6000 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   3.000,00   3000 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   15.000,00   15000 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

  8.000,00   8000 

8 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ & 3D 
ANIMATION 

  9.000,00   9000 

9 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  9.000,00   9000 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   7.000,00   7000 

11 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   7.000,00   7000 

6114 
ΤΝΟΛΟ (ΑκνηβΫο 
Καιιηηερληθώλ ζπληειεζηώλ) 

  111.000,00   111.000,00 

6115 ΑκνηβΫο ινγηζηώλ   17.805,00   17.805,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   800   800 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   1.000,00   1000 

6116 
ΤΝΟΛΟ (ΑκνηβΫο 
πγγξαθηθώλ ΔηθαησκΪησλ) 

  7.800,00   7.800,00 

6117 
ΑκνηβΫο δηθαζηηθώλ 
επηκειεηώλ 

  500,00   500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   11.000,00   11000 

6118 
ΤΝΟΛΟ (ΑκνηβΫο Μνπζηθώλ 
ζπληειεζηώλ) 

  11.000,00   11.000,00 

6119 
ΑκνηβΫο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ- 
Ειεγθηώλ 

  15.000,00   15.000,00 

6142 
ΤΝΟΛΟ (Δαπ.ρξάζεο 
πλεπκαη.δηθαησκΪησλ) 

  0,00   0,00 

6201 ΣαρπδξνκηθΪ ΣΫιε   800,00   800,00 

6202 ΣειεθσληθΪ Έμνδα   2.500,00   2.500,00 

6203 Ελνέθηα- Μηζζώκαηα   14.000,00   14.000,00 

6204 
Έμνδα θσηνγξαθέζεσλ-
καγλεηνζθνπάζεσλ 

  2.500,00   2.500,00 

6205 
ΔαπΪλε αγνξΪο θαπζέκνπ 
Πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο 

  1.500,00   1.500,00 

6206 
ΕπηζθεπΫο & πληεξάζεηο 
απηνθηλάησλ & επέπισλ 

  2.000,00   2.000,00 

6207 ΔαπΪλεο Καζαξηόηεηαο   1.200,00   1.200,00 

6208 
ΑζθΪιηζηξα κεηαθνξηθώλ 
κΫζσλ 

  1.500,00   1.500,00 

6209 ΛνηπΫο παξνρΫο Ϋθηαθηεο   1.500,00   1.500,00 

6210 
ΑλαβΪζκηζε ηζηνζειέδαο 
ζεΪηξνπ 

  2.000,00   2.000,00 

6211 ΤΝΟΛΟ (Αληέηηκν ειεθηξηθνύ   0   0 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, 
πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ παξαγσγηθάο 
δηαδηθαζέαο) 

6263 
ΤΝΟΛΟ (πληάξεζε θαη 
επηζθεπά κεηαθνξηθώλ 
κΫζσλ) 

  0   0 

6265 

ΤΝΟΛΟ (πληάξεζε θαη 
επηζθεπά επέπισλ θαη ινηπνύ 

  0   0 
εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη 
ινηπνύ εμνπιηζκνύ) 

6312 ΤΝΟΛΟ (Λνηπνέ θόξνη)   0   0 

6321 
ΣΫιε θπθινθνξέαο 
επηβαηεγώλ απηνθηλάησλ 

  900,00   900,00 

6322 
ΣΫιε θπθινθνξέαο θνξηεγώλ 
απηνθηλάησλ 

  900,00   900,00 

6323 ΣΫινο επηηεδεύκαηνο Υξάζεο   1.600,00   1.600,00 

6401 
Έμνδα θέλεζεο ηδηόθηεησλ 
κεηαθνξηθώλ κΫζσλ (θαύζηκα 
ιηπαληηθΪ 

  4.000,00   4.000,00 

  δηόδηα θιπ)         

6402 Έμνδα ηαμηδηώλ   3.000,00   3.000,00 

1 Έμνδα εθηφο εέδξαο   5.000,00   5000 

6403 ΤΝΟΛΟ (Έμνδα εθηόο Ϋδξαο)   5.000,00   5.000,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   3.000,00   3000 

2 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

3 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

6404 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα δηακνλάο 
θαιιηηερλώλ) 

  7.000,00   7.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   2.500,00   2500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   2.000,00   2000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

4 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  1.000,00   1000 

6405 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα πξνβνιάο & 
δηαθάκηζεο) 

  9.000,00   9.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.500,00   1500 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ & 3D 
ANIMATION 

  1.000,00   1000 

9 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  900,00   900 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   2.500,00   2500 

11 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   1.000,00   1000 

6406 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα 
εθηππώζεσλ Ϋληππνπ & 
δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ) 

  14.900,00   14.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   1.000,00   1000 

2 Λνηπέο Γαπάλεο   3.000,00   3000 

6407 ΤΝΟΛΟ (Έμνδα θηινμελέαο)   4.000,00   4.000,00 

6408 πλδξνκΫο δηΪθνξεο   500,00   500,00 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



6409 
Έμνδα γξαθηθάο ύιεο- 
αλαιώζηκα 

  5.000,00   5.000,00 

6410 
ΔηΪθνξα Ϋμνδα ζπληάξεζεο 
εμνπιηζκνύ 

  2.500,00   2.500,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   1.000,00   1000 

6411 
ΤΝΟΛΟ (ΔαπΪλεο Ϋθηαθηεο 
θαη απξόβιεπηεο δξΪζεσλ) 

  6.000,00   6.000,00 

6422 
ΤΝΟΛΟ (ΟδνηπνξηθΪ Ϋμνδα 
θαη απνδεκέσζε 
κεηαθηλνύκελσλ ππαιιάισλ 

  0   0 

6434 
ΤΝΟΛΟ (Δαπ.δεκνζέσλ 
ζρΫζεσλ) 

  0   0 

6463 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα ινηπώλ 
δεκνζηεύζεσλ) 

  0   0 

6471 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα 
πνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηάησλ) 

  0   0 

6472 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα αζιεηηθώλ 
δξαζηεξηνηάησλ) 

  0   0 

6473 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα νξγΪλσζεο 
θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηάησλ) 

  0   0 

6611 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα βηβιέσλ 
θιπ) 

  0   0 

6612 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα 
γξαθηθάο ύιεο θαη ινηπΪ 
πιηθΪ γξαθεέσλ) 

  0   0 

6613 

ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα 
εληύπσλ θαη πιηθώλ 
κεραλνγξΪθεζεο θαη   0   0 

πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ) 

6614 
ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΫο πξνκάζεηεο 
εηδώλ γξαθεένπ) 

  0   0 

6615 
ΤΝΟΛΟ (Εθηππώζεηο, 
εθδόζεηο, βηβιηνζεηάζεηο) 

  0   0 

6631 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα 
πγεηνλνκηθνύ θαη 
θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ) 

  0   0 

6634 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη 
εππξεπηζκνύ) 

  0   0 

6635 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα ινηπώλ 
εηδώλ πγηεηλάο θαη 
θαζαξηόηεηαο) 

  0   0 

6661 
ΤΝΟΛΟ (ΤιηθΪ ζπληάξεζεο 
θαη επηζθεπάο θηηξέσλ) 

  0   0 

6662 
ΤΝΟΛΟ (ΤιηθΪ ζπληάξεζεο 
θαη επηζθεπάο ινηπώλ 
εγθαηαζηΪζεσλ) 

  0   0 

6672 
ΤΝΟΛΟ (ΑληαιιαθηηθΪ 
ινηπώλ κεραλεκΪησλ) 

  0   0 

6710 
ΦνξνινγηθΪ πξόζηηκα θαη 
πξνζαπμάζεηο ρξάζεο 

  1.500,00   1.500,00 

6720 
Πξνζαπμάζεηο Αζθαιηζηηθώλ 
ηακεέσλ ρξάζεο 

  320,00   320,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   500   500 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.300,00   1300 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   600   600 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   500   500 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.400,00   1400 

8 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  600   600 

9 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   600   600 

6801 ΤΝΟΛΟ (θεληθΪ)   9.000,00   9.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   200   200 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   200   200 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ(ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  400   400 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   300   300 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   150   150 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   200   200 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  250   250 

8 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  150   150 

9 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   150   150 

6802 
ΤΝΟΛΟ (Φξνληηζηεξηαθό 
πιηθό) 

  2.000,00   2.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   300   300 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   300   300 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  600   600 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   400   400 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   250   250 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   300   300 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  350   350 

8 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  250   250 

9 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   250   250 

6803 ΤΝΟΛΟ (Κνζηνύκηα)   3.000,00   3.000,00 

1 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ & 3D 
ANIMATION 

  4.000,00   4000 

6804 
ΤΝΟΛΟ (Εέδε εμνπιηζκνύ 
θαη αλαιώζηκα πιηθΪ 
εξγαζηεξέσλ) 

  4.000,00   4.000,00 

6805 
ΑγνξΪ κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ 

  3.000,00   3.000,00 

7133 ΤΝΟΛΟ (Έπηπια ζθεύε)   0,00   0,00 

7134 
ΤΝΟΛΟ (Ηιεθηξνληθνέ 
ππνινγηζηΫο θαη ειεθηξνληθΪ 

  3.000,00   3.000,00 

  ζπγθξνηάκαηα θαη ινγηζκηθΪ)         

8111 
Απόδνζε θόξνπ Μηζζσηώλ 
ππεξεζηώλ 

  8.000,00   8.000,00 

8113 
Απόδνζε θόξνπ εξγνιΪβσλ. 
ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 
θ.η.ι. 

  10.500,00   10.500,00 

8114 
ΛνηπΫο Κξαηάζεηο ππΫξ 
Δεκνζένπ 

  2.000,00   2.000,00 

8121 
Εηζθνξεο ζε αζθαιηζηηθνύο 
νξγαληζκνύο θαη Σακεέα 

  0,00 40.000,00 40.000,00 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



821 
ΠξνβιΫςεηο κε εέζπξαμεο 
εηζπξαθηΫσλ ππνινέπσλ 
εληόο ηνπ νηθ.Ϋηνπο 

  30.000,00   30.000,00 

833 
ΠιεξσκΫο Οθεηιώλ 
παξειζόλησλ εηώλ 

  175.000,00   175.000,00 

8340 
ΠιεξσκΫο θόξσλ δεκνζένπ 
παξειζόλησλ εηώλ 

  10.200,00   10.200,00 

90 ΤΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ )   0   0 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   784.425,00   784.425,00 

 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
Καη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

Απνθαζίδεη νκφθσλα 
 
 
 

1) Σελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 5/04-03-2020 (ΑΓΑ: Ω4ΣΟΔΦΤ-Α2) απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο δηφηη εθ παξαδξνκήο, ζηελ 
εηζήγεζε θαη ζην απνθαζηζηηθφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ζπκπεξηιήθζεθε 
ιαλζαζκέλνο πίλαθαο εζφδσλ -  εμφδσλ.  
 

2) Σελ έθδνζε λέαο απφθαζεο γηα ηελ 1
ε
 αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020 ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο φπσο εκθαλίδεηαη ζην εηζεγεηηθφ 
θείκελν ηεο παξνχζαο θαη αλαθέξεηαη σο εμήο:  

 
 

Ωο πξνο ηα Έζνδα:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2019 2018 

0231 
ΤΝΟΛΟ (Μηζζώκαηα θηλεηώλ 
πξαγκΪησλ) 

  0 0 0 

0619 

ΤΝΟΛΟ (ΚΑΠ γηα ινηπνύο 
ζθνπνύο(δελ 
πεξηιακβΪλνληαη πηζηώζεηο 
ηνπ ΠΔΕ)) 

  0 0 0 

0718 
ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΪ ηαθηηθΪ 
Ϋζνδα πνπ δελ εληΪζζνληαη 
ζηηο αλσηΫξσ ηΪμεηο) 

  0 0 0 

73-01 Έζνδα απφ πψιεζε εηζηηεξίσλ   75.000,00 52.700,00 55.000,00 

73-02 
Έζνδα απφ πσιήζεηο 
παξαζηάζεσλ 

  50.000,00 27.000,00 15.000,00 

73-03 
Έζνδα απφ Γηαθεκίζεηο- 
ρνξεγίεο 

  25.000,00 15.000,00 5.000,00 

73-04 
Έζνδα απφ δίδαθηξα παηδηθνχ 
ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ 

  10.000,00 10.000,00 7.000,00 

73-05 
Έζνδα απφ δίδαθηξα 
εξγαζηεξίνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

  10.000,00 8.000,00 6.000,00 

73-06 
Έζνδα απφ δίδαθηξα ινηπψλ 
εξγαζηεξίσλ 

  10.000,00 7.000,00 6.000,00 

0730 
ΤΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΕΙΧΝ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ) 

  180.000,00 119.700,00 94.000,00 

74-01 Δπηρνξήγεζε Γήκνπ Λακηέσλ   368.180,00 340.500,00 310.000,00 

74-02 
Δπηρνξήγεζε Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ 

  35.000,00 35.000,00 46.500,00 

74-03 
Δπηρνξήγεζε Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

0740 ΤΝΟΛΟ (ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΕΙ   453.180,00 425.500,00 406.500,00 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΟΔΑ) 

75-01 
Δλνίθηα Δπίπισλ & Λνηπνχ 
Δμνπιηζκνχ 

  1.500,00 1.500,00 4.000,00 

0750 
ΤΝΟΛΟ (ΕΟΔΑ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΧΝ ΑΥΟΛΙΧΝ) 

  1.500,00 1.500,00 4.000,00 

7702 

Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ 
ηαθηηθά έζνδα, θαηά ηα 
παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε 
(νθεηιέο πειαηψλ) 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

0771 

ΤΝΟΛΟ (ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ 
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΟΔΑ 
ΚΑΣΆ ΣΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΗ 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

1214 
ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΫο 
επηρνξεγάζεηο) 

  0 0 0 

3219 ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΪ Ϋζνδα)   0 0 0 

4111 
ΤΝΟΛΟ (ΕηζθνξΪ ππΫξ ηνπ 
Δεκνζένπ ζηηο απνδνρΫο θαη 
ηα Ϋμνδα παξΪζηαζεο) 

  0 0 0 

4212 
ΤΝΟΛΟ (Επηζηξνθά πΪγηαο 
πξνθαηαβνιάο) 

  0 0 0 

0001 ΤΝΟΛΟ (Καηαζ. όςεσο)   0 0 0 

0003 
Υξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 
30/11/2018 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

5111 
ΤΝΟΛΟ (Υξεκαηηθό 
ππόινηπν πξνεξρόκελν απν 
ηαθηηθΪ Ϋζνδα) 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

7601 
Σφθνη Καηαζέζεσλ Σξαπεδψλ 
εζσηεξηθνχ 

  300,00 300 310,96 

7600 
ΤΝΟΛΟ (ΕΟΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΧΝ) 

  300,00 300 310,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   784.425,00 631.020,66 642.652,00 

 
 
 
 
Ωο πξνο ηα Έμνδα: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2020 2020 

6010 

Σαθηηθέο απνδνρέο 
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 
κηζζφο, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 
επηδφκαηα 

  155.500,00 -40.000,00 115.500,00 

6011 
Αλαδξνκηθέο Απνδνρέο 
Έκκηζζνπ Πξνζσπηθνχ 

  10.000,00   
10000 

6012 

Μεηθηέο Σαθηηθέο Απνδνρέο 
Καιιηηερληθνχ Γ/ληε (θαζαξέο 
απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο)  

  25.000,00   25.000,00 

601 

ΤΝΟΛΟ (ΣαθηηθΫο απνδνρΫο 
(πεξηιακβΪλνληαη βαζηθόο 
κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθΪ 
θαη εηδηθΪ ηαθηηθΪ επηδόκαηα) 

  190.500,00   150.500,00 

6021 
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 
ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 
ανξίζηνπ ρξφλνπ 

  30.000,00   
30000 

6022 
εξγνδνξηηθέο Δηζθνξέο 
θαιιηηερληθνχ Γ/ληε 

  7.500,00   
7500 

602 ΕξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο    37.500,00   37.500,00 

ΑΔΑ: ΨΘΦΒΟΕΦΥ-5ΜΝ



6111 
ΑκνηβΫο λνκηθώλ θαη 
ζπκβνιαηνγξΪθσλ 

  3.000,00   3.000,00 

6112 Ακνηβεο Σερληθώλ    20.000,00   20.000,00 

6113 ΑκνηβΫο Λνηπώλ Σξέησλ   15.000,00   15.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   20.000,00   20000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   18.000,00   18000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  9.000,00   9000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   6.000,00   6000 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   3.000,00   3000 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   15.000,00   15000 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

  8.000,00   8000 

8 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ & 3D 
ANIMATION 

  9.000,00   9000 

9 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  9.000,00   9000 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   7.000,00   7000 

11 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   7.000,00   7000 

6114 
ΤΝΟΛΟ (ΑκνηβΫο 
Καιιηηερληθώλ ζπληειεζηώλ) 

  111.000,00   111.000,00 

6115 ΑκνηβΫο ινγηζηώλ   17.805,00   17.805,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   800   800 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   1.000,00   1000 

6116 
ΤΝΟΛΟ (ΑκνηβΫο 
πγγξαθηθώλ ΔηθαησκΪησλ) 

  7.800,00   7.800,00 

6117 
ΑκνηβΫο δηθαζηηθώλ 
επηκειεηώλ 

  500,00   500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   11.000,00   11000 

6118 
ΤΝΟΛΟ (ΑκνηβΫο Μνπζηθώλ 
ζπληειεζηώλ) 

  11.000,00   11.000,00 

6119 
ΑκνηβΫο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ- 
Ειεγθηώλ 

  15.000,00   15.000,00 

6142 
ΤΝΟΛΟ (Δαπ.ρξάζεο 
πλεπκαη.δηθαησκΪησλ) 

  0,00   0,00 

6201 ΣαρπδξνκηθΪ ΣΫιε   800,00   800,00 

6202 ΣειεθσληθΪ Έμνδα   2.500,00   2.500,00 

6203 Ελνέθηα- Μηζζώκαηα   14.000,00   14.000,00 

6204 
Έμνδα θσηνγξαθέζεσλ-
καγλεηνζθνπάζεσλ 

  2.500,00   2.500,00 

6205 
ΔαπΪλε αγνξΪο θαπζέκνπ 
Πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο 

  1.500,00   1.500,00 

6206 
ΕπηζθεπΫο & πληεξάζεηο 
απηνθηλάησλ & επέπισλ 

  2.000,00   2.000,00 

6207 ΔαπΪλεο Καζαξηόηεηαο   1.200,00   1.200,00 

6208 
ΑζθΪιηζηξα κεηαθνξηθώλ 
κΫζσλ 

  1.500,00   1.500,00 
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6209 ΛνηπΫο παξνρΫο Ϋθηαθηεο   1.500,00   1.500,00 

6210 
ΑλαβΪζκηζε ηζηνζειέδαο 
ζεΪηξνπ 

  2.000,00   2.000,00 

6211 

ΤΝΟΛΟ (Αληέηηκν ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, 
πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ παξαγσγηθάο 
δηαδηθαζέαο) 

  0   0 

6263 
ΤΝΟΛΟ (πληάξεζε θαη 
επηζθεπά κεηαθνξηθώλ 
κΫζσλ) 

  0   0 

6265 

ΤΝΟΛΟ (πληάξεζε θαη 
επηζθεπά επέπισλ θαη ινηπνύ 

  0   0 
εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη 
ινηπνύ εμνπιηζκνύ) 

6312 ΤΝΟΛΟ (Λνηπνέ θόξνη)   0   0 

6321 
ΣΫιε θπθινθνξέαο 
επηβαηεγώλ απηνθηλάησλ 

  900,00   900,00 

6322 
ΣΫιε θπθινθνξέαο θνξηεγώλ 
απηνθηλάησλ 

  900,00   900,00 

6323 ΣΫινο επηηεδεύκαηνο Υξάζεο   1.600,00   1.600,00 

6401 
Έμνδα θέλεζεο ηδηόθηεησλ 
κεηαθνξηθώλ κΫζσλ (θαύζηκα 
ιηπαληηθΪ 

  4.000,00   4.000,00 

  δηόδηα θιπ)         

6402 Έμνδα ηαμηδηώλ   3.000,00   3.000,00 

1 Έμνδα εθηφο εέδξαο   5.000,00   5000 

6403 ΤΝΟΛΟ (Έμνδα εθηόο Ϋδξαο)   5.000,00   5.000,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   3.000,00   3000 

2 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

3 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

6404 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα δηακνλάο 
θαιιηηερλώλ) 

  7.000,00   7.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   2.500,00   2500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   2.000,00   2000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

4 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  1.000,00   1000 

6405 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα πξνβνιάο & 
δηαθάκηζεο) 

  9.000,00   9.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.500,00   1500 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ & 3D 
ANIMATION 

  1.000,00   1000 

9 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  900,00   900 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   2.500,00   2500 

11 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   1.000,00   1000 

6406 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα 
εθηππώζεσλ Ϋληππνπ & 
δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ) 

  14.900,00   14.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   1.000,00   1000 
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2 Λνηπέο Γαπάλεο   3.000,00   3000 

6407 ΤΝΟΛΟ (Έμνδα θηινμελέαο)   4.000,00   4.000,00 

6408 πλδξνκΫο δηΪθνξεο   500,00   500,00 

6409 
Έμνδα γξαθηθάο ύιεο- 
αλαιώζηκα 

  5.000,00   5.000,00 

6410 
ΔηΪθνξα Ϋμνδα ζπληάξεζεο 
εμνπιηζκνύ 

  2.500,00   2.500,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ   1.000,00   1000 

6411 
ΤΝΟΛΟ (ΔαπΪλεο Ϋθηαθηεο 
θαη απξόβιεπηεο δξΪζεσλ) 

  6.000,00   6.000,00 

6422 
ΤΝΟΛΟ (ΟδνηπνξηθΪ Ϋμνδα 
θαη απνδεκέσζε 
κεηαθηλνύκελσλ ππαιιάισλ 

  0   0 

6434 
ΤΝΟΛΟ (Δαπ.δεκνζέσλ 
ζρΫζεσλ) 

  0   0 

6463 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα ινηπώλ 
δεκνζηεύζεσλ) 

  0   0 

6471 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα 
πνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηάησλ) 

  0   0 

6472 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα αζιεηηθώλ 
δξαζηεξηνηάησλ) 

  0   0 

6473 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα νξγΪλσζεο 
θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηάησλ) 

  0   0 

6611 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα βηβιέσλ 
θιπ) 

  0   0 

6612 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα 
γξαθηθάο ύιεο θαη ινηπΪ 
πιηθΪ γξαθεέσλ) 

  0   0 

6613 

ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα 
εληύπσλ θαη πιηθώλ 
κεραλνγξΪθεζεο θαη   0   0 

πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ) 

6614 
ΤΝΟΛΟ (ΛνηπΫο πξνκάζεηεο 
εηδώλ γξαθεένπ) 

  0   0 

6615 
ΤΝΟΛΟ (Εθηππώζεηο, 
εθδόζεηο, βηβιηνζεηάζεηο) 

  0   0 

6631 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα 
πγεηνλνκηθνύ θαη 
θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ) 

  0   0 

6634 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη 
εππξεπηζκνύ) 

  0   0 

6635 
ΤΝΟΛΟ (Πξνκάζεηα ινηπώλ 
εηδώλ πγηεηλάο θαη 
θαζαξηόηεηαο) 

  0   0 

6661 
ΤΝΟΛΟ (ΤιηθΪ ζπληάξεζεο 
θαη επηζθεπάο θηηξέσλ) 

  0   0 

6662 
ΤΝΟΛΟ (ΤιηθΪ ζπληάξεζεο 
θαη επηζθεπάο ινηπώλ 
εγθαηαζηΪζεσλ) 

  0   0 

6672 
ΤΝΟΛΟ (ΑληαιιαθηηθΪ 
ινηπώλ κεραλεκΪησλ) 

  0   0 

6710 
ΦνξνινγηθΪ πξόζηηκα θαη 
πξνζαπμάζεηο ρξάζεο 

  1.500,00   1.500,00 
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6720 
Πξνζαπμάζεηο Αζθαιηζηηθώλ 
ηακεέσλ ρξάζεο 

  320,00   320,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   500   500 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   1.300,00   1300 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   600   600 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   500   500 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  1.400,00   1400 

8 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  600   600 

9 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   600   600 

6801 ΤΝΟΛΟ (θεληθΪ)   9.000,00   9.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   200   200 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   200   200 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ(ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  400   400 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   300   300 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   150   150 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   200   200 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  250   250 

8 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  150   150 

9 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   150   150 

6802 
ΤΝΟΛΟ (Φξνληηζηεξηαθό 
πιηθό) 

  2.000,00   2.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ   300   300 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   300   300 

3 
ΥΔΙΜΩΝΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΚΗΝΗ) 

  600   600 

4 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΗΝΗ   400   400 

5 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ   250   250 

6 ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ   300   300 

7 
ΔΦΗΒΙΚΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

  350   350 

8 
ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΙΑ ΟΛΙΣΔ & 
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΔ 

  250   250 

9 ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ   250   250 

6803 ΤΝΟΛΟ (Κνζηνύκηα)   3.000,00   3.000,00 

1 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ & 3D 
ANIMATION 

  4.000,00   4000 

6804 
ΤΝΟΛΟ (Εέδε εμνπιηζκνύ 
θαη αλαιώζηκα πιηθΪ 
εξγαζηεξέσλ) 

  4.000,00   4.000,00 

6805 
ΑγνξΪ κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ 

  3.000,00   3.000,00 

7133 ΤΝΟΛΟ (Έπηπια ζθεύε)   0,00   0,00 

7134 
ΤΝΟΛΟ (Ηιεθηξνληθνέ 
ππνινγηζηΫο θαη ειεθηξνληθΪ 

  3.000,00   3.000,00 

  ζπγθξνηάκαηα θαη ινγηζκηθΪ)         

8111 
Απόδνζε θόξνπ Μηζζσηώλ 
ππεξεζηώλ 

  8.000,00   8.000,00 

8113 
Απόδνζε θόξνπ εξγνιΪβσλ. 
ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 
θ.η.ι. 

  10.500,00   10.500,00 

8114 
ΛνηπΫο Κξαηάζεηο ππΫξ 
Δεκνζένπ 

  2.000,00   2.000,00 
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8121 
ΕηζθνξΫο ζε αζθαιηζηηθνύο 
νξγαληζκνύο θαη Σακεέα 

  0,00 40.000,00 40.000,00 

821 
ΠξνβιΫςεηο κε εέζπξαμεο 
εηζπξαθηΫσλ ππνινέπσλ 
εληόο ηνπ νηθ.Ϋηνπο 

  30.000,00   30.000,00 

833 
ΠιεξσκΫο Οθεηιώλ 
παξειζόλησλ εηώλ 

  175.000,00   175.000,00 

8340 
ΠιεξσκΫο θόξσλ δεκνζένπ 
παξειζόλησλ εηώλ 

  10.200,00   10.200,00 

90 ΤΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ )   0   0 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   784.425,00   784.425,00 

 

 
 
………………………………………………………………………………………..... 
Γηα ην ζέκα απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη. 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. 
ΡΟΤΜΔΛΗ ΣΑ ΜΔΛΗ 

 ΔΤΘΤΜΙΟ ΚΑΡΑΪΚΟ 
ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΣΙΚΑ   

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΡΓΤΡΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΡΓΤΡΗ  

ΛΔΩΝΙΓΑ  ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ  

ΥΡΙΣΙΝΑ ΜΗΣΙΟΤ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΣΗ  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ  

ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ  ΒΔΡΓΙΟΓΛΟΤ  

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 
 

Αθξηβέο απφζπαζκα πξαθηηθψλ 
Λακία, 5/05/2020 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. ΡΟΤΜΔΛΗ 
 
     
 
 
                 ΔΤΘΤΜΙΟ  ΚΑΡΑΪΚΟ 
        ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΛΑΜΙΕΩΝ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ      
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, ΛΑΜΙΑ      ΑΔΑ:   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ:  7/2020 
 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου  
 
Θέμα 1ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης με θέμα «1η αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και λήψη νέας. 
 

Στη Λαμία σήμερα 4 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης ύστερα από την υπ.αριθμ. 96/28-02-2020 πρόσκληση 
του Προέδρου.  

 
Σήμερα την 4η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από 
την αριθμ.126/30-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010. 

 
Η συνεδρίαση  πραγματοποιήθηκε  δια περιφοράς,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-
2020]. 

Τα μέλη τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ψήφισαν θετικά 
ή αρνητικά επ’ αυτών στο e-mail : dipether@otenet.gr και  με τηλεφωνική επικοινωνία στη 
Γραμματέα του Δ.Σ.:  τηλέφωνο 22310 33325, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της 
συνεδρίασης.  

 
Στη διαδικασία αυτή σε σύνολο (9) μελών,  μετείχαν και τα (9) μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  ήτοι: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
ΜΕΛΗ-ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
 
1. ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ  
4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ  
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
7. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ    
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
- 

 
 
Στη συνεδρίαση αυτή  χρέη γραμματέα  εκτέλεσε η  Παρασκευή – Θωμαή Πολύζου, 
υπάλληλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για την τήρηση των πρακτικών. 

 



Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο των 9 μελών μετείχαν της 
διαδικασίας τα 9 μέλη, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση που 
έχει ως εξής:  
 

Έχοντας υπόψη: 
1.- Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],  
2.- την υπ’ αρίθμ. 5/2020  (ΑΔΑ: ΩΣ4ΤΟΕΦΥ-ΣΑ2) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης,  

 
  Κατόπιν των ανωτέρω  
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Να ανακληθεί η με αριθμό 5/04-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4ΤΟΕΦΥ-ΣΑ2) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης διότι εκ παραδρομής, στην 
εισήγηση και στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω απόφασης, συμπεριλήφθηκε 
λανθασμένος πίνακας εσόδων -  εξόδων.  

 
2) Την έκδοση νέας απόφασης για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης 
 

Επισυνάπτεται ο πίνακας εσόδων-εξόδων  ο οποίος έχει ως εξής: 
 
Ως προς τα Έσοδα:  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2019 2018 

0231 ΣΥΝΟΛΟ (Μισθώματα κινητών 
πραγμάτων)   0 0 0 

0619 

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΠ για λοιπούς 
σκοπούς(δεν 
περιλαμβάνονται πιστώσεις 
του ΠΔΕ)) 

  0 0 0 

0718 
ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά τακτικά 
έσοδα που δεν εντάσσονται 
στις ανωτέρω τάξεις) 

  0 0 0 

73-01 Έσοδα από πώληση εισιτηρίων   75.000,00 52.700,00 55.000,00 

73-02 Έσοδα από πωλήσεις 
παραστάσεων 

  50.000,00 27.000,00 15.000,00 

73-03 Έσοδα από Διαφημίσεις- 
χορηγίες   25.000,00 15.000,00 5.000,00 

73-04 
Έσοδα από δίδακτρα παιδικού 
θεατρικού εργαστηρίου   10.000,00 10.000,00 7.000,00 

73-05 Έσοδα από δίδακτρα 
εργαστηρίου κινηματογράφου 

  10.000,00 8.000,00 6.000,00 

73-06 Έσοδα από δίδακτρα λοιπών 
εργαστηρίων   10.000,00 7.000,00 6.000,00 

0730 
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

  180.000,00 119.700,00 94.000,00 

74-01 Επιχορήγηση Δήμου Λαμιέων   368.180,00 340.500,00 310.000,00 

74-02 Επιχορήγηση Υπουργείου 
Πολιτισμού 

  35.000,00 35.000,00 46.500,00 

74-03 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας   50.000,00 50.000,00 50.000,00 

0740 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ)   453.180,00 425.500,00 406.500,00 



75-01 Ενοίκια Επίπλων & Λοιπού 
Εξοπλισμού   1.500,00 1.500,00 4.000,00 

0750 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ)   1.500,00 1.500,00 4.000,00 

7702 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
τακτικά έσοδα, κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη 
(οφειλές πελατών) 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

0771 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

1214 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές 
επιχορηγήσεις)   0 0 0 

3219 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά έσοδα)   0 0 0 

4111 
ΣΥΝΟΛΟ (Εισφορά υπέρ του 
Δημοσίου στις αποδοχές και 
τα έξοδα παράστασης) 

  0 0 0 

4212 ΣΥΝΟΛΟ (Επιστροφή πάγιας 
προκαταβολής)   0 0 0 

0001 ΣΥΝΟΛΟ (Καταθ. όψεως)   0 0 0 

0003 Χρηματικό υπόλοιπο της 
30/11/2018   96.445,00 31.020,66 87.841,04 

5111 
ΣΥΝΟΛΟ (Χρηματικό 
υπόλοιπο προερχόμενο απο 
τακτικά έσοδα) 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

7601 Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών 
εσωτερικού   300,00 300 310,96 

7600 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)   300,00 300 310,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   784.425,00 631.020,66 642.652,00 

 
 
 
 
Ως προς τα Έξοδα: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2020 2020 

6010 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα 

  155.500,00 -40.000,00 115.500,00 

6011 
Αναδρομικές Αποδοχές 
Έμμισθου Προσωπικού   10.000,00   

10000 

6012 

Μεικτές Τακτικές Αποδοχές 
Καλλιτεχνικού Δ/ντη (καθαρές 
αποδοχές και εργοδοτικές 
εισφορές)  

  25.000,00   25.000,00 

601 

ΣΥΝΟΛΟ (Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

  190.500,00   150.500,00 

6021 
Εργοδοτικές Εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

  30.000,00   
30000 

6022 
εργοδορτικές Εισφορές 
καλλιτεχνικού Δ/ντη   7.500,00   

7500 

602 Εργοδοτικές εισφορές    37.500,00   37.500,00 

6111 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων   3.000,00   3.000,00 



6112 Αμοιβες Τεχνικών    20.000,00   20.000,00 

6113 Αμοιβές Λοιπών Τρίτων   15.000,00   15.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ   20.000,00   20000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   18.000,00   18000 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  9.000,00   9000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   6.000,00   6000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   3.000,00   3000 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   15.000,00   15000 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

  8.000,00   8000 

8 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 3D 
ANIMATION 

  9.000,00   9000 

9 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   9.000,00   9000 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   7.000,00   7000 

11 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   7.000,00   7000 

6114 ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Καλλιτεχνικών συντελεστών)   111.000,00   111.000,00 

6115 Αμοιβές λογιστών   17.805,00   17.805,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   800   800 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6116 ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Συγγραφικών Δικαιωμάτων)   7.800,00   7.800,00 

6117 Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών   500,00   500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   11.000,00   11000 

6118 ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Μουσικών 
συντελεστών)   11.000,00   11.000,00 

6119 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών- 
Ελεγκτών   15.000,00   15.000,00 

6142 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπ.χρήσης 
πνευματ.δικαιωμάτων)   0,00   0,00 

6201 Ταχυδρομικά Τέλη   800,00   800,00 

6202 Τηλεφωνικά Έξοδα   2.500,00   2.500,00 

6203 Ενοίκια- Μισθώματα   14.000,00   14.000,00 

6204 Έξοδα φωτογραφίσεων-
μαγνητοσκοπήσεων   2.500,00   2.500,00 

6205 Δαπάνη αγοράς καυσίμου 
Πετρελαίου θέρμανσης   1.500,00   1.500,00 

6206 Επισκευές & Συντηρήσεις 
αυτοκινήτων & επίπλων   2.000,00   2.000,00 

6207 Δαπάνες Καθαριότητας   1.200,00   1.200,00 

6208 Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων   1.500,00   1.500,00 

6209 Λοιπές παροχές έκτακτες   1.500,00   1.500,00 

6210 Αναβάθμιση ιστοσελίδας 
θεάτρου   2.000,00   2.000,00 

6211 ΣΥΝΟΛΟ (Αντίτιμο ηλεκτρικού   0   0 



ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων παραγωγικής 
διαδικασίας) 

6263 
ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών 
μέσων) 

  0   0 

6265 

ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων και λοιπού 

  0   0 
εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού) 

6312 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιποί φόροι)   0   0 

6321 Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων   900,00   900,00 

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων   900,00   900,00 

6323 Τέλος επιτηδεύματος Χρήσης   1.600,00   1.600,00 

6401 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα 
λιπαντικά 

  4.000,00   4.000,00 

  διόδια κλπ)         

6402 Έξοδα ταξιδιών   3.000,00   3.000,00 

1 Έξοδα εκτός εέδρας   5.000,00   5000 

6403 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτός έδρας)   5.000,00   5.000,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   3.000,00   3000 

2 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   2.500,00   2500 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

6404 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα διαμονής 
καλλιτεχνών)   7.000,00   7.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   2.500,00   2500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   2.000,00   2000 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   1.000,00   1000 

6405 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα προβολής & 
διαφήμισης)   9.000,00   9.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.500,00   1500 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

8 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 3D 
ANIMATION 

  1.000,00   1000 

9 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   900,00   900 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   2.500,00   2500 

11 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6406 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
εκτυπώσεων έντυπου & 
διαφημιστικού υλικού) 

  14.900,00   14.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   1.000,00   1000 

2 Λοιπές Δαπάνες   3.000,00   3000 

6407 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα φιλοξενίας)   4.000,00   4.000,00 

6408 Συνδρομές διάφορες   500,00   500,00 



6409 Έξοδα γραφικής ύλης- 
αναλώσιμα   5.000,00   5.000,00 

6410 Διάφορα έξοδα συντήρησης 
εξοπλισμού   2.500,00   2.500,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  1.000,00   1000 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   1.000,00   1000 

6411 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπάνες έκτακτες 
και απρόβλεπτες δράσεων)   6.000,00   6.000,00 

6422 
ΣΥΝΟΛΟ (Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

  0   0 

6434 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπ.δημοσίων 
σχέσεων)   0   0 

6463 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων)   0   0 

6471 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων) 

  0   0 

6472 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα αθλητικών 
δραστηριοτήτων)   0   0 

6473 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών δραστηριοτήτων)   0   0 

6611 ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια βιβλίων 
κλπ)   0   0 

6612 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων) 

  0   0 

6613 

ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και   0   0 

πολλαπλών εκτυπώσεων) 

6614 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές προμήθειες 
ειδών γραφείου)   0   0 

6615 ΣΥΝΟΛΟ (Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις)   0   0 

6631 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού) 

  0   0 

6634 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού) 

  0   0 

6635 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας) 

  0   0 

6661 ΣΥΝΟΛΟ (Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων)   0   0 

6662 
ΣΥΝΟΛΟ (Υλικά συντήρησης 
και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων) 

  0   0 

6672 ΣΥΝΟΛΟ (Ανταλλακτικά 
λοιπών μηχανημάτων)   0   0 

6710 Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις χρήσης   1.500,00   1.500,00 

6720 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 
ταμείων χρήσης   320,00   320,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 



2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   500   500 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   2.000,00   2000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.300,00   1300 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   600   600 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   500   500 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.400,00   1400 

8 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   600   600 

9 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   600   600 

6801 ΣΥΝΟΛΟ (Σκηνικά)   9.000,00   9.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   200   200 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   200   200 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   400   400 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   150   150 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   200   200 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   250   250 

8 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  150   150 

9 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   150   150 

6802 ΣΥΝΟΛΟ (Φροντιστηριακό 
υλικό)   2.000,00   2.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   300   300 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   600   600 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   400   400 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   250   250 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   350   350 

8 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  250   250 

9 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   250   250 

6803 ΣΥΝΟΛΟ (Κοστούμια)   3.000,00   3.000,00 

1 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 3D 
ANIMATION 

  4.000,00   4000 

6804 
ΣΥΝΟΛΟ (Είδη εξοπλισμού 
και αναλώσιμα υλικά 
εργαστηρίων) 

  4.000,00   4.000,00 

6805 Αγορά μηχανογραφικού 
εξοπλισμού   3.000,00   3.000,00 

7133 ΣΥΝΟΛΟ (Έπιπλα σκεύη)   0,00   0,00 

7134 ΣΥΝΟΛΟ (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και ηλεκτρονικά   3.000,00   3.000,00 

  συγκροτήματα και λογισμικά)         

8111 Απόδοση φόρου Μισθωτών 
υπηρεσιών   8.000,00   8.000,00 

8113 
Απόδοση φόρου εργολάβων. 
ελεύθερων επαγγελματιών 
κ.τ.λ. 

  10.500,00   10.500,00 

8114 Λοιπές Κρατήσεις υπέρ 
Δημοσίου   2.000,00   2.000,00 

8121 Εισφορες σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και Ταμεία   0,00 40.000,00 40.000,00 



821 
Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 
εντός του οικ.έτους 

  30.000,00   30.000,00 

833 Πληρωμές Οφειλών 
παρελθόντων ετών   175.000,00   175.000,00 

8340 Πληρωμές φόρων δημοσίου 
παρελθόντων ετών   10.200,00   10.200,00 

90 ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )   0   0 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   784.425,00   784.425,00 
 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
 

1) Την ανάκληση της με αριθμό 5/04-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4ΤΟΕΦΥ-ΣΑ2) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης διότι εκ παραδρομής, στην 
εισήγηση και στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω απόφασης, συμπεριλήφθηκε 
λανθασμένος πίνακας εσόδων -  εξόδων.  
 

2) Την έκδοση νέας απόφασης για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης όπως εμφανίζεται στο εισηγητικό 
κείμενο της παρούσας και αναφέρεται ως εξής:  

 
 
Ως προς τα Έσοδα:  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2019 2018 

0231 ΣΥΝΟΛΟ (Μισθώματα κινητών 
πραγμάτων)   0 0 0 

0619 

ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΠ για λοιπούς 
σκοπούς(δεν 
περιλαμβάνονται πιστώσεις 
του ΠΔΕ)) 

  0 0 0 

0718 
ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά τακτικά 
έσοδα που δεν εντάσσονται 
στις ανωτέρω τάξεις) 

  0 0 0 

73-01 Έσοδα από πώληση εισιτηρίων   75.000,00 52.700,00 55.000,00 

73-02 
Έσοδα από πωλήσεις 
παραστάσεων   50.000,00 27.000,00 15.000,00 

73-03 Έσοδα από Διαφημίσεις- 
χορηγίες 

  25.000,00 15.000,00 5.000,00 

73-04 Έσοδα από δίδακτρα παιδικού 
θεατρικού εργαστηρίου   10.000,00 10.000,00 7.000,00 

73-05 
Έσοδα από δίδακτρα 
εργαστηρίου κινηματογράφου   10.000,00 8.000,00 6.000,00 

73-06 Έσοδα από δίδακτρα λοιπών 
εργαστηρίων 

  10.000,00 7.000,00 6.000,00 

0730 
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

  180.000,00 119.700,00 94.000,00 

74-01 Επιχορήγηση Δήμου Λαμιέων   368.180,00 340.500,00 310.000,00 

74-02 
Επιχορήγηση Υπουργείου 
Πολιτισμού   35.000,00 35.000,00 46.500,00 

74-03 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

0740 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   453.180,00 425.500,00 406.500,00 



ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ) 

75-01 Ενοίκια Επίπλων & Λοιπού 
Εξοπλισμού 

  1.500,00 1.500,00 4.000,00 

0750 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ)   1.500,00 1.500,00 4.000,00 

7702 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
τακτικά έσοδα, κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη 
(οφειλές πελατών) 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

0771 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

  53.000,00 53.000,00 50.000,00 

1214 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές 
επιχορηγήσεις)   0 0 0 

3219 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά έσοδα)   0 0 0 

4111 
ΣΥΝΟΛΟ (Εισφορά υπέρ του 
Δημοσίου στις αποδοχές και 
τα έξοδα παράστασης) 

  0 0 0 

4212 ΣΥΝΟΛΟ (Επιστροφή πάγιας 
προκαταβολής)   0 0 0 

0001 ΣΥΝΟΛΟ (Καταθ. όψεως)   0 0 0 

0003 Χρηματικό υπόλοιπο της 
30/11/2018 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

5111 
ΣΥΝΟΛΟ (Χρηματικό 
υπόλοιπο προερχόμενο απο 
τακτικά έσοδα) 

  96.445,00 31.020,66 87.841,04 

7601 Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών 
εσωτερικού 

  300,00 300 310,96 

7600 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)   300,00 300 310,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   784.425,00 631.020,66 642.652,00 

 
 
 
 
Ως προς τα Έξοδα: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΓΛ 2020 2020 2020 

6010 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα 

  155.500,00 -40.000,00 115.500,00 

6011 Αναδρομικές Αποδοχές 
Έμμισθου Προσωπικού   10.000,00   

10000 

6012 

Μεικτές Τακτικές Αποδοχές 
Καλλιτεχνικού Δ/ντη (καθαρές 
αποδοχές και εργοδοτικές 
εισφορές)  

  25.000,00   25.000,00 

601 

ΣΥΝΟΛΟ (Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

  190.500,00   150.500,00 

6021 
Εργοδοτικές Εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

  30.000,00   
30000 

6022 εργοδορτικές Εισφορές 
καλλιτεχνικού Δ/ντη   7.500,00   7500 

602 Εργοδοτικές εισφορές    37.500,00   37.500,00 



6111 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων   3.000,00   3.000,00 

6112 Αμοιβες Τεχνικών    20.000,00   20.000,00 

6113 Αμοιβές Λοιπών Τρίτων   15.000,00   15.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ   20.000,00   20000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   18.000,00   18000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   9.000,00   9000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   6.000,00   6000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   3.000,00   3000 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   15.000,00   15000 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   8.000,00   8000 

8 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 3D 
ANIMATION 

  9.000,00   9000 

9 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  9.000,00   9000 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   7.000,00   7000 

11 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   7.000,00   7000 

6114 ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Καλλιτεχνικών συντελεστών)   111.000,00   111.000,00 

6115 Αμοιβές λογιστών   17.805,00   17.805,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   1.000,00   1000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   800   800 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

8 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6116 ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές 
Συγγραφικών Δικαιωμάτων)   7.800,00   7.800,00 

6117 Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών   500,00   500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   11.000,00   11000 

6118 ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Μουσικών 
συντελεστών)   11.000,00   11.000,00 

6119 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών- 
Ελεγκτών   15.000,00   15.000,00 

6142 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπ.χρήσης 
πνευματ.δικαιωμάτων)   0,00   0,00 

6201 Ταχυδρομικά Τέλη   800,00   800,00 

6202 Τηλεφωνικά Έξοδα   2.500,00   2.500,00 

6203 Ενοίκια- Μισθώματα   14.000,00   14.000,00 

6204 Έξοδα φωτογραφίσεων-
μαγνητοσκοπήσεων   2.500,00   2.500,00 

6205 Δαπάνη αγοράς καυσίμου 
Πετρελαίου θέρμανσης   1.500,00   1.500,00 

6206 Επισκευές & Συντηρήσεις 
αυτοκινήτων & επίπλων   2.000,00   2.000,00 

6207 Δαπάνες Καθαριότητας   1.200,00   1.200,00 

6208 Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων   1.500,00   1.500,00 



6209 Λοιπές παροχές έκτακτες   1.500,00   1.500,00 

6210 Αναβάθμιση ιστοσελίδας 
θεάτρου   2.000,00   2.000,00 

6211 

ΣΥΝΟΛΟ (Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων παραγωγικής 
διαδικασίας) 

  0   0 

6263 
ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών 
μέσων) 

  0   0 

6265 

ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων και λοιπού 

  0   0 
εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού) 

6312 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιποί φόροι)   0   0 

6321 Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων   900,00   900,00 

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων   900,00   900,00 

6323 Τέλος επιτηδεύματος Χρήσης   1.600,00   1.600,00 

6401 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα 
λιπαντικά 

  4.000,00   4.000,00 

  διόδια κλπ)         

6402 Έξοδα ταξιδιών   3.000,00   3.000,00 

1 Έξοδα εκτός εέδρας   5.000,00   5000 

6403 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτός έδρας)   5.000,00   5.000,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   3.000,00   3000 

2 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.500,00   2500 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

6404 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα διαμονής 
καλλιτεχνών)   7.000,00   7.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   2.500,00   2500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   2.000,00   2000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   2.500,00   2500 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  1.000,00   1000 

6405 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα προβολής & 
διαφήμισης)   9.000,00   9.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.500,00   1500 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   2.000,00   2000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

8 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 3D 
ANIMATION 

  1.000,00   1000 

9 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

  900,00   900 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   2.500,00   2500 

11 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   1.000,00   1000 

6406 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
εκτυπώσεων έντυπου & 
διαφημιστικού υλικού) 

  14.900,00   14.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   1.000,00   1000 



2 Λοιπές Δαπάνες   3.000,00   3000 

6407 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα φιλοξενίας)   4.000,00   4.000,00 

6408 Συνδρομές διάφορες   500,00   500,00 

6409 Έξοδα γραφικής ύλης- 
αναλώσιμα   5.000,00   5.000,00 

6410 Διάφορα έξοδα συντήρησης 
εξοπλισμού   2.500,00   2.500,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   1.000,00   1000 

3 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   1.000,00   1000 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.000,00   1000 

5 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.000,00   1000 

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   1.000,00   1000 

6411 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπάνες έκτακτες 
και απρόβλεπτες δράσεων)   6.000,00   6.000,00 

6422 
ΣΥΝΟΛΟ (Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

  0   0 

6434 ΣΥΝΟΛΟ (Δαπ.δημοσίων 
σχέσεων)   0   0 

6463 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων)   0   0 

6471 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων) 

  0   0 

6472 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα αθλητικών 
δραστηριοτήτων)   0   0 

6473 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών δραστηριοτήτων)   0   0 

6611 ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια βιβλίων 
κλπ)   0   0 

6612 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων) 

  0   0 

6613 

ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και   0   0 

πολλαπλών εκτυπώσεων) 

6614 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές προμήθειες 
ειδών γραφείου)   0   0 

6615 ΣΥΝΟΛΟ (Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις)   0   0 

6631 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια 
υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού) 

  0   0 

6634 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού) 

  0   0 

6635 
ΣΥΝΟΛΟ (Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας) 

  0   0 

6661 ΣΥΝΟΛΟ (Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων)   0   0 

6662 
ΣΥΝΟΛΟ (Υλικά συντήρησης 
και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων) 

  0   0 

6672 ΣΥΝΟΛΟ (Ανταλλακτικά 
λοιπών μηχανημάτων)   0   0 

6710 Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις χρήσης   1.500,00   1.500,00 



6720 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 
ταμείων χρήσης   320,00   320,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.500,00   1500 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   500   500 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ) 

  2.000,00   2000 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   1.300,00   1300 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   600   600 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   500   500 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

  1.400,00   1400 

8 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   600   600 

9 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   600   600 

6801 ΣΥΝΟΛΟ (Σκηνικά)   9.000,00   9.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   200   200 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   200   200 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   400   400 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   150   150 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   200   200 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   250   250 

8 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   150   150 

9 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   150   150 

6802 ΣΥΝΟΛΟ (Φροντιστηριακό 
υλικό)   2.000,00   2.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   300   300 

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ)   600   600 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   400   400 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   250   250 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   300   300 

7 ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   350   350 

8 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   250   250 

9 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   250   250 

6803 ΣΥΝΟΛΟ (Κοστούμια)   3.000,00   3.000,00 

1 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & 3D 
ANIMATION 

  4.000,00   4000 

6804 
ΣΥΝΟΛΟ (Είδη εξοπλισμού 
και αναλώσιμα υλικά 
εργαστηρίων) 

  4.000,00   4.000,00 

6805 Αγορά μηχανογραφικού 
εξοπλισμού   3.000,00   3.000,00 

7133 ΣΥΝΟΛΟ (Έπιπλα σκεύη)   0,00   0,00 

7134 ΣΥΝΟΛΟ (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και ηλεκτρονικά   3.000,00   3.000,00 

  συγκροτήματα και λογισμικά)         

8111 Απόδοση φόρου Μισθωτών 
υπηρεσιών   8.000,00   8.000,00 

8113 
Απόδοση φόρου εργολάβων. 
ελεύθερων επαγγελματιών 
κ.τ.λ. 

  10.500,00   10.500,00 

8114 Λοιπές Κρατήσεις υπέρ 
Δημοσίου   2.000,00   2.000,00 



8121 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και Ταμεία   0,00 40.000,00 40.000,00 

821 
Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 
εντός του οικ.έτους 

  30.000,00   30.000,00 

833 Πληρωμές Οφειλών 
παρελθόντων ετών   175.000,00   175.000,00 

8340 Πληρωμές φόρων δημοσίου 
παρελθόντων ετών   10.200,00   10.200,00 

90 ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )   0   0 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   784.425,00   784.425,00 
 

 
 
………………………………………………………………………………………..... 
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ   

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Λαμία, 5/05/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
 
     
 
 
                 ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-

2019, 4999/3-2-2020 και 8361/19-2-2020 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Μ.Σ. του Η. 

και της Ε. και της με αριθ. πρωτ. 9623/25-2-2020 αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης της Ε.Ζ. 

του Α. και της Α.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-2019 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Μ.Σ. του 

Η. και της Ε, με την οποία ζήτησε να αποζημιωθεί από το Δήμο Λαμιέων για τις 

προκληθείσες υλικές ζημιές που υπέστη το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του, ένεκα πτώσης του σε 

λακκούβα επί του οδοστρώματος  της οδού Βέλλιου, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το  με 

αριθ. πρωτ. 54307εξερχ./17-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιΐας & Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων. 

2. Με το με αριθ. 54307εξερχ./17-1-2020 έγγραφό της η Διεύθυνση Υποδομών 

και Τεχνικών Έργων  μας γνωστοποιεί ότι μετά από αυτοψία στη διασταύρωση των οδών 

Βέλλιου και Θεοδωράτου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει λακκούβα εντός του εύρους της οδού 

Βέλλιου, για την οποία έχει δοθεί εντολή αποκατάστασης στα συνεργεία του Δήμου 

Λαμιέων. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 2517/3/180-α/29-12-2019 Δελτίο Αδικημάτων και 

Συμβάντων της 21-12-2019 του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας. 
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4. Η με αριθ. πρωτ. 4999/3-2-2020 συμπληρωματική αίτηση – υπεύθυνη 

δήλωση του Μ.Σ. του Η. και της Ε., με την οποία προσκόμισε στο Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας : α) Την από 3-2-2020 Έκθεση ζημιών του πραγματογνώμονος «Πρότυπο 

Φανοβαφείο Λαμίας Ο.Ε.» - ΑΣΤΡΑΚΑΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ, συνολικού 

ποσού 347,20 ευρώ, β) Υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του με αριθ. κυκλ. 

ΚΗΑ 6596 ΙΧΕ αυτοκινήτου, από την οποία προκύπτει ότι κάτοχος του οχήματος σε 

ποσοστό 100% είναι η Ζ.Ε. του Α. και γ) Μία (1) φωτογραφία. 

5. Η με αριθ. πρωτ. 8361/19-2-2020 συμπληρωματική αίτηση του Μ.Σ. του Η. 

και της Ε., με την οποία προσκόμισε στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας : α) Πρωτότυπη 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών της «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ Ο.Ε.» - ΒΑΦΕΙΟ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ, συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα (350,00) 

ευρώ με Φ.Π.Α.24%, με συνοδευτικό έγγραφο του παραπάνω συνεργείου, όπου 

αναλύονται οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επί του με αριθ. κυκλ. ΚΗΑ 6596 ΙΧ.Ε. 

αυτοκινήτου, μάρκας BMW και β) Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του 

Παπαθανασίου Χ. Χρήστος – Συνεργείο Αυτοκινήτων, συνολικού ποσού είκοσι πέντε 

(25,00) ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 

6. Η με αριθ. πρωτ. 9623/25-2-2020 συμπληρωματική αίτηση – υπεύθυνη 

δήλωση της Ε.Ζ. του Α. και της Α., κατόχου σε ποσοστό 100% του με αριθ. κυκλ. ΚΗΑ 

6596 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας. 

Επειδή στο Τμήμα Νομικής δεν προσκομίσθηκε ανάλυση των εργασιών που 

αφορούν στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 25,00 ευρώ. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 

1, περιπτ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012) και  

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιβ΄ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134/Α΄/9-8-2019), η λήψη απόφασης : 

Α. Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Μ.Σ. του Η. και της Ε., μετά από τις 

με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-2019, 4999/3-2-2020, 8361/19-2-2020 αιτήσεις – υπεύθυνες 

δηλώσεις του, τη με αριθ. πρωτ. 9623/25-2-2020 αίτηση – υπεύθυνη της Ε.Ζ. του Α. και 

της Α. και το με αριθ. πρωτ. 54307εξερχ./17-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιΐας & 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων. 

Β. Για την παραπομπή της υπόθεσης στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την καταβολή του 
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ποσού των τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (347,20 ευρώ) στον Μ.Σ. 

του Η. και της Ε.  

 

Λαμία,          /5/2020                

     

O Προϊστάμενoς του Τμήματος                 

                                                                                Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

   Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2019 
Ταχ.Δ/νση  : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 

Ταχ.Κωδ.  :   35 131 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
       ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 
 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ   
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ» 
 
 
 
88.984,63€ ( με ΦΠΑ 24%) 
 
 

 
 

 
3 Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   

 
Ηλεκτρονικού  ανοικτού   διαγωνισμού   παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

        «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 
 
 

Στις 16/01/2020 διενεργήθηκε ο α/α συστ. 83362  ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός με 
σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα   από οικονομική 
άποψη  προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ   ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63€ ( με ΦΠΑ 24%)και με όρους 
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ.53176/19-12-2019  διακήρυξη   & στην αρ. 
28/2019  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και εγκρίθηκαν με την αριθ. 
390/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.. 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά φάκελο προσφορών για 

τον ανωτέρω διαγωνισμό διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 161520 

2. 

3GFACILITIES-SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

160395 

3. Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 161256 

4. ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161485 

5. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

161496 

Κάθε φορέας κατέθεσε  ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο προσφοράς  με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  καθώς και  φάκελο προσφοράς  σε έντυπη 

μορφή, εγκαίρως, με τα  δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα και δεν έφεραν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών 
προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους  
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 28/2019  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας , εισηγήθηκε την αποδοχή τους και τη  συμμετοχή  τους στο επόμενο 
στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς). 
Για τα ανωτέρω ,συντάχθηκε και υπογράφηκε το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
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Με το αριθ. πρωτ.6320/7-02-2020 έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι  ότι η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 10/02/2020 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:30 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
από την αρμόδια Επιτροπή. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή  στις 10/02/2020 προέβη στην αποσφράγιση  των οικονομικών 
προσφορών και  αφού διαπίστωσε ότι οι  υποβληθείσες  οικονομικές  προσφορές των  
προσφερόντων  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 28/2019  μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας,  εισηγήθηκε  τα κάτωθι: 
1.Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς των:  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 62.510,58 

3GFACILITIES-SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

77.381,70 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70.897,20 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 69.600,30 

 
 
2.Την ανάδειξη του φορέα «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διεύθυνση Σ.Σ.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, Λαμία, 
Φθιώτιδας, ΤΚ 35100 , τηλ. 2231032881 , ΑΦΜ 997947896, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινό ανάδοχο 
για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ», 62.510,58 €  χωρίς ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή). 
Για τα ανωτέρω , συντάχθηκε και υπογράφηκε το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Με την αρ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30/01/2020 1ο Πρακτικό 
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικών προσφορών), το από11/02/2020 2ο 
Πρακτικό(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του 
διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο φορέας «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διεύθυνση 
Σ.Σ.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, Λαμία, Φθιώτιδας, ΤΚ 35100 , τηλ. 2231032881 , ΑΦΜ 997947896, ΔΟΥ Λαμίας 
ως προσωρινός ανάδοχος για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», 62.510,58 €  χωρίς ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), και έχει ως εξής: 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 62.510,58 

Στη συνέχεια : 

Στις 27/02/2020 αναρτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας τους ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόμενοι και να προβούν σε τυχόν δικές τους  ενέργειες, το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του 

Διαγωνισμού , το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και η 95/2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

-Στις 5/3/2020κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, κατά της αρ.95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις 13/03/2020 ασκήθηκε 
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παρέμβαση από: α. την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β. την εταιρεία «Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
Ε.Ε.». 
. 

-Στις 9/3/2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.», 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατά της αρ. 95/2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Στις 13/03/2020 ασκήθηκε παρέμβαση από την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» και στις 27/03/2020 ασκήθηκε υπόμνημα από την εταιρεία «Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.». 
 
 

Σύμφωνα με τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.) : «Δέχεται εν μέρει την πρώτη Προδικαστική Προσφυγή»  

«Δέχεται τη δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή»  

«Απορρίπτει τις παρεμβάσεις του παρεμβαίνοντος ως προς  αμφότερες τις προσφυγές» 

«Δέχεται την Παρέμβαση του δεύτερου προσφέροντος» 

«Ακυρώνει τη με αριθ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος  

έκρινε ως αποδεκτή  την προσφορά του παρεμβαίνοντος και ανέδειξε αυτόν προσωρινό ανάδοχο». 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 367 του Ν. 
4412/2016, που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 
αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.»  και συμμορφούμενη με τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, διαμόρφωσε εκ νέου τον πίνακα με τις αποδεκτές 
προσφορές ως εξής: 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 161256 

2. ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161485 

3. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

161496 

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των προσφορών αυτών με κριτήριο την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάσει τιμής ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 69.600,30 

ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70.897,20 
 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας Υπόψιν : 

 

-Τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

- Το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016, που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές    

   υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.» 
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- Την αριθμ. πρωτ. 53176/19-12-2019 Διακήρυξη. 

- Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές . 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

- Την ανάδειξη του φορέα «Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.» με διεύθυνση 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, ΤΚ 54627, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.2310922265, ΑΦΜ800795390, ΔOY Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως προσωρινού 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) και έχει ως εξής:. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 
 

-Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, σε ημέρα  

και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος, στους οικονομικούς  φορείς  των οποίων η 

προσφορά κρίθηκε αποδεκτή.       

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώστηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 

 

Λαμία, 04-05-2020 
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία                 
    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                         Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών  
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                   ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή      
Ταχ. Δ/νση      : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                          Δήμου Λαμιέων 
Ταχ.Κώδικας   :  351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                                            
Αριθ. Τηλέφ.    : 22313 51023                               
Αριθ. FAX  : 22313 51023                              
E-mail              : tsitsia.dorothea @                             
     lamia-city.gr                                     
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.  

 
 

Tίθενται υπόψη σας : 

1. Η υπ’ αριθ. 1115/2017 απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί της ποινικής υπόθεσης «ENERGA» και 

«HELLAS POWER», δυνάμει του υπ’ αριθ. 365/2014 Βουλεύματος του Συμβουλίου 

Εφετών Αθηνών, με την οποία διετάχθη η απόδοση κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 

4312/2014 των κάτωθι ποσών : α) Για την εταιρεία «ENERGA POWER TRADING» οφειλή 

προς το Δήμο Λαμιέων ποσού 104.309,17 ευρώ και β) Για την εταιρεία «HELLAS 

POWER» οφειλή προς το Δήμο Λαμιέων ποσού 85.247,48 ευρώ. 

2. Η υπ’ αριθ. Κ 0348/2017 κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την 

οποία καλείται ο Δήμος Λαμιέων να εμφανιστεί στις 9-5-2018 ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να εξεταστεί ως μάρτυρας στην ποινική 

δίκη κατά Φλώρου Αριστείδη κ.λ.π. (υπόθεση «ENERGA» και « HELLAS POWER»). 

3. Η υπ’ αριθ. 595/2017 (ΑΔΑ : Ω5ΣΝΩΛΚ-ΘΓΘ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στο 

δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Παπαχαράλαμπο να παραστεί στις 9-5-2018 ενώπιον του 

Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, 

στην ποινική δίκη κατά Φλώρου Αριστείδη και καθορίστηκε η αμοιβή του. 
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4. Η από 7-5-2019 Βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ποινικό, με την 

οποία βεβαιώνεται ότι η υπόθεση με κατηγορούμενους τον Αριστείδη Φλώρο κ.λ.π., που 

εισήχθη προς εκδίκαση στις 17-12-2018 στο Α΄ Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 

Αθηνών, διεκόπη για τις 15-1-2019, 28-1-2019, 30-1-2019, 14-3-2019, 18-3-2019, 20-3-

2019, 28-3-2019, 19-4-2019, 23-4-2019 και εκ νέου για τις 8-5-2019, καθόσον η υπόθεση 

βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης μαρτύρων. Στις παραπάνω δικασίμους, σύμφωνα με την 

παραπάνω Βεβαίωση, παρέστη ως συνήγορος του πολιτικώς ενάγοντος Δήμου Λαμιέων 

ο δικηγόρος Αθηνών κ. Απόστολος Παπαχαράλαμπος (ΑΜ ΔΣΑ : 9943). 

5. Η υπ’ αριθ. 187/2-7-2019 (ΑΔΑ : 6ΡΨ4ΩΛΚ-ΟΗΔ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία καθορίστηκε συμπληρωματικά 

η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Απόστολου Παπαχαράλαμπου για τις 

επιπλέον δέκα (10) πραγματοποιηθείσες παραστάσεις του ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών από 15-1-2019 έως 8-5-2019 σύμφωνα και με την από 

7-5-2019 Βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ποινικό. 

6. Η από 26-7-2019 Βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ποινικό, με την 

οποία βεβαιώνεται ότι η υπόθεση με κατηγορούμενους τον Αριστείδη Φλώρο κ.λ.π., που 

εισήχθη προς εκδίκαση στις 17-12-2018 στο Α΄ Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 

Αθηνών, διεκόπη για τις 15-1-2019, 28-1-2019, 30-1-2019, 14-3-2019, 18-3-2019, 20-3-

2019, 28-3-2019, 19-4-2019, 23-4-2019, 8-5-2019, 10-5-2019, 13-5-2019, 14-5-2019, 16-

5-2019, 20-5-2019, 21-5-2019, 6-6-2019, 12-6-2019, 14-6-2019, 20-6-2019, 24-6-2019, 

11-7-2019, 15-7-2019,16-7-2019 και εκ νέου για τις 16-9-2019, καθόσον η υπόθεση 

βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης μαρτύρων. Στις παραπάνω δικασίμους, σύμφωνα με την 

παραπάνω Βεβαίωση, παρέστη ως συνήγορος του πολιτικώς ενάγοντος Δήμου Λαμιέων 

ο δικηγόρος Αθηνών κ. Απόστολος Παπαχαράλαμπος (ΑΜ ΔΣΑ : 9943). 

7. Η υπ’ αριθ. 257/1-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΚ7ΤΩΛΚ-ΥΧΓ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία καθορίστηκε συμπληρωματικά 

η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Απόστολου Παπαχαράλαμπου για τις 

επιπλέον δεκαπέντε (15) πραγματοποιηθείσες παραστάσεις του ενώπιον του Α΄ 

Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών από 10-5-2019 έως και 16-9-2019 

σύμφωνα και με την από 26-7-2019 Βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ποινικό. 

8. Η από 17-1-2020 Βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ποινικό. 

Επειδή με τις υπ’ αριθ. 595/7-11-2017 (ΑΔΑ : Ω5ΣΝΩΛΚ-ΘΓΘ), 187/2-7-2019 

(ΑΔΑ : 6ΡΨ4ΩΛΚ-ΟΗΔ) και 257/1-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΚ7ΤΩΛΚ-ΥΧΓ) αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκε η αμοιβή του δικηγόρου κ. Απόστολου 
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Παπαχαράλαμπου για τις παραστάσεις του ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών μέχρι και τη δικάσιμο της 16-9-2019. 

Επειδή η ποινική δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και απαιτήθηκε ο 

δικηγόρος κ. Απόστολος Παπαχαράλαμπος να παραστεί ως συνήγορος του πολιτικώς 

ενάγοντος Δήμου Λαμιέων ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών σε επιπλέον δεκαοκτώ (18) δικασίμους από 18-9-2019 έως και 9-12-2019, ήτοι :  

στις 18-9-2019, 23-9-2019, 25-9-2019, 27-9-2019, 2-10-2019, 7-10-2019, 9-10-2019, 11-

10-2019, 17-10-2019, 23-10-2019, 31-10-2019, 6-11-2019, 8-11-2019, 11-11-2019, 18-

11-2019, 20-11-2019, 28-11-2019 και 9-12-2019 σύμφωνα με την από 17-1-2020 

προσκομισθείσα Βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ποινικό, για τις οποίες δεν 

ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και καθοριστεί ο χρόνος απασχόλησης – αμοιβή του εκ των 

προτέρων.  

9. Η με αριθ. πρωτ. 16231/5-5-2020 (ΑΔΑ : 64O2ΩΛΚ-9ΥΒ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ΄ του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 

4555/2018 και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 και ειδικότερα του Παραρτήματος Ι, στο 

οποίο προσαρτώνται οι πίνακες αμοιβών δικηγόρων, η λήψη συμπληρωματικής 

απόφασης αναφορικά με την αμοιβή του δικηγόρου Αθηνών κ. Απόστολου 

Παπαχαράλαμπου, η οποία καθορίζεται στο συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων 

ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (1.785,60) ευρώ, ήτοι αναλυτικά :  

α) Για τις δεκαοκτώ (18) επιπλέον παραστάσεις του δικηγόρου Αθηνών κ. 

Απόστολου Παπαχαράλαμπου (ΑΜ ΔΣΑ : 9943) ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών από 18-9-2019 έως και 9-12-2019 κατά τη συζήτηση της 

ποινικής υπόθεσης «ENERGA» και «HELLAS POWER», για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων, ποσό χιλίων τετρακοσίων σαράντα (1.440,00) ευρώ, δηλ. : 18 ώρες χ 80,00 

ευρώ (χρονοχρέωση) = 1.440,00 ευρώ,  

β) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στο παραπάνω ποσό, ποσό τριακοσίων 

σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (345,60) ευρώ, δηλ. : 1.440,00 ευρώ χ 24% = 

345,60 ευρώ.               

 

              Λαμία, ……-5-2020.  
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Ο Πρόϊστάμενος του Τμήματος 

       Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος        

                                                    Νομικός Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 16231
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  Ημ/νία Πρωτοκόλλου:  5/5/2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 463 - 5/5/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 66 του ν.4270/2014 0 « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/55/ΕΕ) - δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α'/2014).
β) Της περίπτ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (Α' 133)
γ) Του ΠΔ 80/05-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει 
(ΥΠΟΙΚ.2/100015/0026/30-12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 «Περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α'/1959).
2. Την 35476/06-09-2019 Aπόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του. 
3. Την υπ'αριθ.489/2019  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ'αριθ. 8523/229895/03-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
4. Το υπ΄αριθ. 16144/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί της αναγκαιότητας  για ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ 
ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Α΄ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, (από 18-9-2019 έως 
και 9-12-2019) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 17/1/2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
5. Το γεγονός ότι, το ποσό της προτεινόμενης δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου 
ποσοστού διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Α΄ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, (από 18-9-2019 έως και 9-12-2019) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 17/1/2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ EURO και ΕΞΗΝΤΑ Λεπτά  ( 1.785,60 ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης  σε βάρος  του   Κ.Α. 00.6111 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους  
ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ EURO και ΕΞΗΝΤΑ Λεπτά (1.785,60)  
υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε 00.6111, του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με α/α  18 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 
Υπόλοιπο προς ανάληψη: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ EURO και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ Λεπτά
( 25.398,77 ) 

 Η Αναπλ.  Προϊσταμένη  της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ-Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ
 

 

ΑΔΑ: 64Ο2ΩΛΚ-9ΥΒ
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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Θεμ. κατηγορία : Οικονομική ζωή                  
    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                         Είδος πράξης :  Δωρεά 
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                   ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή      
Ταχ. Δ/νση      : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                          Δήμου Λαμιέων 
Ταχ.Κώδικας   :  351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                                            
Αριθ. Τηλέφ.    : 22313 51023                               
Αριθ. FAX  : 22313 51023                              
E-mail              : tsitsia.dorothea @ lamia-city.gr                                     
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην Κοινότητα 

Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων.  

 
 

Tίθενται υπόψη σας : 

1. Το με αριθ. πρωτ. 38953/6-9-2018 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αργυροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων, στο 

οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας αναφορικά με την  

προτεινόμενη εκ μέρους της κ. Χριστίνας Φαμπιάτου δωρεά αγροτεμαχίου, εκτάσεως 

417,05 τετρ. μέτρων, ευρισκόμενου στην Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου, προς το Δήμο 

Λαμιέων. 

Στο ως άνω έγγραφο επισυνάπτονται :  

α)  Η από 9-7-2018 Υπεύθυνη Δήλωση της Χριστίνας Φαμπιάτου του Διονυσίου, 

με την οποία εξουσιοδοτεί τον κ. Σπυρίδωνα Στεργιόπουλο του Γεωργίου να προβεί στις 

νόμιμες διαδικασίες, που απαιτούνται για την αποδοχή δωρεάς του αγροτεμαχίου, που 

βρίσκεται στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου, από το Δήμο Λαμιέων. 

β) Τα με αριθμό 16/Α΄/31-8-2018, 16/Α΄/31-8-2018, 106/21-5-2018 και 107/21-5-

2018 πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων και μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου 

Υπάτης Φθιώτιδας. 

γ) Το από Οκτώβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού  

Αθανασίου Θεοδ. Λυκόπουλου, στο οποίο αποτυπώνεται το ως άνω αγροτεμάχιο. 
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2. Η υπ’ αριθ. 21.368/7-5-2018 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιών της 

συμβολαιογράφου Περιστερίου Αττικής Χριστίνας Αθαν. Κουτρουμπή, η οποία 

μεταγράφηκε στον τόμο 42 και αριθμό 461, 462 των βιβλίων των Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Υπάτης. 

Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη Αποδοχής Κληρονομιών αποδέχθηκαν οι : 1) 

Χριστίνα Φαμπιάτου του Διονυσίου και της Αφροδίτης, χήρα Κωνσταντίνου 

Κωστόπουλου, κατά ποσοστό 12/24 εξ αδιαιρέτου,  2) Γεώργιος Κωστόπουλος του 

Βασιλείου και της Λελούδας, κατά ποσοστό 4/24 εξ αδιαιρέτου, 3) Κωνσταντίνα Τζαννή 

του Γεωργίου και της Ασπασίας, κατά ποσοστό 4/24 εξ αδιαιρέτου, 4) Δημήτριος Τούγκας 

του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, κατά ποσοστό 2/24  εξ αδιαιρέτου και ε) Βασίλειος 

Τούγκας του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, κατά ποσοστό 2/24 εξ αδιαιρέτου την 

περιελθούσα σ’ αυτούς κληρονομιά εξ αδιαθέτου του αποβιώσαντος στις 10-3-2017 

Κωνσταντίνου Κωστόπουλου του Βασιλείου και της Λελούδας και της αποβιωσάσης στις 

26-2-2018 Ευαγγελίας χήρας Παναγιώτη Τούγκα, θυγατέρας Βασιλείου και Λελούδας 

Κωστή.  

Στην ως άνω κληρονομιά περιλαμβάνεται και το ευρισκόμενο στην Κοινότητα 

Αργυροχωρίου αγροτεμάχιο των 417,02 τετρ. μέτρων.     

3. Το με αριθ. πρωτ. 48656/19-10-2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ.λ.π., για την αποστολή των απόψεων της επί της 

προτεινόμενης δωρεάς. 

4. Το με αριθ. πρωτ. 49957/26-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών & 

Τεχνικών Έργων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας, με το οποίο δηλώνουν τη σύμφωνη 

γνώμη τους για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δωρεάς του ακινήτου στο Δήμο 

Λαμιέων, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Αργυροχωρίου, 

δεδομένου ότι το ακίνητο συνορεύει με δημοτική έκταση, όπου βρίσκεται παιδική χαρά, και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντική επέκταση του κοινοχρήστου χώρου. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 47161/15-11-2019 συμπληρωματική αίτηση – υπεύθυνη 

δήλωση του Σπυρίδωνος Στεργιόπουλου πρπς το Δήμο Λαμιέων. 

Στην ως άνω αίτηση επισυνάπτεται :   

Το υπ’ αριθ. 22.119/8-10-2018 Ειδικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου 

Περιστερίου Αττικής Χριστίνας Αθαν. Κουτρουμπή, με το οποίο οι : 1) Γεώργιος 

Κωστόπουλος του Βασιλείου και της Λελούδας, 2) Χριστίνα Φαμπιάτου του Διονυσίου και 

της Αφροδίτης, χήρα Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, 3) Κωνσταντίνα Τζαννή του Γεωργίου 

και της Ασπασίας, 4) Δημήτριος Τούγκας του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας και 5) 
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Βασίλειος Τούγκας του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας διορίζουν ειδικό πληρεξούσιο, 

αντιπρόσωπό και αντίκλητό τους τον Σπυρίδωνα Στεργιόπουλο, Πρόεδρο της Τοπικής 

Κοινότητας Αργυροχωρίου, στον οποίο παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα να 

συστήσει δωρεά εν ζωή κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την Κοινότητα 

Αργυροχωρίου ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου, έκτασης 

417,02 τετρ. μέτρων. 

6. Η με αριθ. πρωτ. 12354/12-3-2020 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του 

Σπυρίδωνος Στεργιόπουλου του Γεωργίου προς το Δήμο Λαμιέων. 

Στην ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται :  

Τα με αριθ. πρωτ. 7/28-2-2020 πιστοποιητικά διεκδικήσεων και βαρών του 

Υποθηκοφυλακείου Υπάτης Φθιώτιδας.  

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. η΄ του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, 

παρ. 1, περπτ. κα΄ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄/134/9-8-2018), σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 83, παρ. 5 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄/133/19-7-2018), η λήψη απόφασης : 

Α) Για την αποδοχή δωρεάς προς την Κοινότητα Αργυροχωρίου του Δήμου 

Λαμιέων εκ μέρους των : 1) Χριστίνας Φαμπιάτου του Διονυσίου και της Αφροδίτης, 2) 

Γεωργίου Κωστόπουλου του Βασιλείου και της Λελούδας, 3) Κωνσταντίνας Τζαννή του 

Γεωργίου και της Ασπασίας, 4) Δημητρίου Τούγκα του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας και 

5) Βασιλείου Τούγκα του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας ενός αγροτεμαχίου, ευρισκόμενου 

στην Κοινότητα Αργυροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων, 

εκτάσεως 417,02 τετρ. μέτρων, με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, όπως αυτό αποτυπώνεται στο 

από Οκτώβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αθανασίου Θεοδ. 

Λυκόπουλου. 

Β) Για την έγκριση της σύνταξης του σχετικού συμβολαίου αποδοχής δωρεάς, η 

δαπάνη του οποίου θα βαρύνει το Δήμο Λαμιέων. 

Γ) Για την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει το 

σχετικό συμβόλαιο αποδοχής της δωρεάς.   

 

 

Λαμία, ……-5-2020.  
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Ο Πρόϊστάμενος του Τμήματος 

       Νομικής Υπηρεσίας 

           
  
 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος        

                                                    Νομικός Σύμβουλος 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ. 2231024164 
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

 

 

 

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: 
«Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 15/2020 μελέτη του 

έργου: «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου» με προϋπολογισμό 
522.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ-762)  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 
έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 
ΣΑΤΑ ΠΕ με πίστωση 176.150,00€ για το 2020 και Κ.Α. 61.7331.0001 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ006521673 και έγινε 
εγκεκριμένο με την αρ. 14790/15-04-2020 (ΑΔΑ:6ΚΨΒΩΛΚ-ΟΘΛ) Απόφαση 
Δημάρχου, με δέσμευση πίστωσης 176.150,00€ για το 2020. 

  
Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού 
κολυμβητηρίου» για τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του Ν.4412/16 (για δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 
του ιδίου Νόμου). 

 
  
Λαμία,   06 – 05 – 2020 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Λαμία,       – 05 – 2020 
O Προϊστάμενος 

 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία,       – 05 – 2020 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΣΑΤΑ ΠΕ

Κ.Α.:

CPV:
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Τιμή 
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Δαπάνη €

τιμή 

μονάδας 

τιμολογίου

ΟΙΚ ΗΛΜ

1.1

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς 

τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη (με τη 

φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά)
 OIK 20.04.01 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 2122 m3 35,00 23,31 815,85 20,25 (0,21+0,03)*9+0,9 3,06 23,31 € 16.251,70 44.200,00

1.2

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς 

τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-

κροκαλοπαγή (με τη φορτοεκφόρτωση 

και τη μεταφορά)
 OIK 20.04.02 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 2122 m3 30,00 34,06 1.021,80 31,00 (0,21+0,03)*9+0,9 3,06 34,06 € 12.859,75 64.330,25

1.3

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 

παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, 

χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 

την εξαγωγή ακεραίων πλακών   ΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ 2236 m2 1.020,00 7,90 8.058,00 7,90

0,21*0,10*9+  (0,90*0,10) 

(μεταφορά ανά m2Km 

και φορτοεκφόρτωση ανά 

m2)= 172.551,50

1.4

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 

παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών ΟΙΚ 22.21.01 ΟΙΚ 2238 m2 350,00 4,50 1.575,00 4,50 201.662,95 108.530,25 310.193,20

1.5 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222 m3 2,00 15,70 31,40 15,70 18% 36.299,33 19.535,45

1.6

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού  (με τη 

φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά)
ΟΙΚ 22.10.01 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 2226 m3 20,00 30,79 615,80 28,00 (0,21*9)+0,9 2,79 30,79 € 237.962,28 128.065,70

1.7

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση 

συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  (με 

τη φορτοεκφόρτωση και τη  

μεταφορά)
ΟΙΚ 22.15.01 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 2226 m3 20,00 58,79 1.175,80 56,00 (0,21*9)+0,9 2,79 58,79 € 15% 35.694,34 19.209,86

1.8

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 

κουφωμάτων ΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 m2 18,00 16,80 302,40 16,80 273.656,62 147.275,56

1.9 Αποξήλωση ανεμοφρακτών  
ΟΙΚ 

22.70.04Ν ΟΙΚ 2275 m2 250,00 6,20 1.550,00 6,20

1.10 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ 22.56 ΟΙΚ6102 kg 700,00 0,35 245,00 0,35

1.11

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων 

επιστέγασης ΟΙΚ 22.52 ΟΙΚ 2275 m2 60,00 2,60 156,00 2,60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο:

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Χρηματοδότηση:

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2020 61.7331.0001

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Προϋπολογισμός:

Ομάδα 1: Χωματουργικά - Kαθαιρέσεις 

522.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

45212212-5

420.932,18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

μεταφορά τελική τιμή

1
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ΟΙΚ ΗΛΜμεταφορά τελική τιμή

1.12

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 

υλικό λατομείου OIK 20.20 ΟΙΚ 2162 m3 25,00 17,17 429,25 15,70 0,21*7 1,47 17,17 €

1.13

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα και 

μεταφορά  
ΟΙΚ 

20.30ΣΧΕΤ ΟΙΚ 2171 m3 90,00 3,06 275,40 0,90 (0,21+0,03)*9 2,16 3,06

16.251,70

2.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΟΙΚ 32.01.07 ΟΙΚ 3216 m3 55,00 112,00 6.160,00 112,00

2.2

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, 

για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 32.02.05 ΟΙΚ 3215 m3 1,00 90,00 90,00 90,00

2.3

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

κατηγορίας C20/25, όταν το σύνολο 

της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 

υπερβαίνει τα 30,00 m3  ΟΙΚ 32.25.04 ΟΙΚ 3223.Α.6 m3 1,00 22,50 22,50 22,50

2.4 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  ΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 m2 2,00 22,50 45,00 22,50

2.5

Ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών  ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 m2 30,00 15,70 471,00 15,70

2.6 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  ΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 m2 35,00 20,25 708,75 20,25

2.7

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

(S500s) ΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ 3873 kg 4.700,00 1,07 5.029,00 1,07

2.8 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ 3873 kg 150,00 1,01 151,50 1,01

2.9

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 

επιφάνειες από σκυρόδεμα ΟΙΚ 38.18 ΟΙΚ 3816 m 65,00 2,80 182,00 2,80

12.859,75

3.1

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 71.21 ΟΙΚ 7121 m2 65,00 13,50 877,50 13,50

3.2

Αποκατάσταση επιφανειών 

διαβρωμένου οπλισμένου 

σκυροδέματος ΟΔΟ Β-95Ν ΟΔΟ 2412 m2 10,00 120,00 1.200,00 120,00

3.3

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου 

sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

με πλήρωση πολυουρεθάνης ΟΙΚ 72.65 ΟΙΚ 6401 m2 15,00 45,00 675,00 45,00

3.4

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 

πλευράς άνω των 30 cm ΟΙΚ 73.16.02 ΟΙΚ 7316 m2 10,00 13,50 135,00 13,50

3.5

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 

cm ΟΙΚ 73.33.01 ΟΙΚ 7331 m2 60,00 31,50 1.890,00 31,50

3.6

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά 

πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 

cm ΟΙΚ 73.34.01 ΟΙΚ 7326.1 m2 100,00 33,50 3.350,00 33,50

Ομάδα 3: Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Άθροισμα ομάδας 2: Σκυροδέματα  

Άθροισμα ομάδας 1: Χωματουργικά-Καθαιρέσεις   

Ομάδα 2: Σκυροδέματα - Οπλισμοί

2



α
/
α

Εργασία

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ

ο
γ

ίο
υ

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
 

Α
ν

α
θ

ε
ώ

ρ
η

σ
η

ς

Ε
ιδ

ο
ς
 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

ς

Π
ο

σ
ό

τ
η

τ
α

Τιμή 

Μονάδας
Δαπάνη €

τιμή 

μονάδας 

τιμολογίου

ΟΙΚ ΗΛΜμεταφορά τελική τιμή

3.7

Επιστρώσεις τοίχου & δαπέδου πισίνας 

με αντιολισθητικά κεραμικά πλακάκια 

διαστ. 25x12,50x1,3 cm 

συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 

τεμαχίων
ΟΙΚ  

73.33.01.01N ΟΙΚ 7331 m2 750,00 52,80 39.600,00 52,80

3.8

Επιστρώσεις δαπέδων περιμετρικών 

διαδρόμων πισίνας με ειδικά 

αντιολισθητικά κεραμικά πλακάκια (με 

ραβδώσεις)  διαστ. 25x12,50x1,3 cm 

συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 

τεμαχίων
ΟΙΚ  

73.33.01.02N ΟΙΚ 7331 m2 80,00 185,00 14.800,00 185,00

3.9

Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο 

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 

3 cm ΟΙΚ 74.90.04 ΟΙΚ 7494 μμ 5,00 14,60 73,00 14,60

3.10

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα  σε τρεις στρώσεις, 

πάχους 3,0 cm ΟΙΚ 73.36.01 ΟΙΚ 7335 m2 500,00 18,00 9.000,00 18,00

3.11

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα ή με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο 

στρώσεις, πάχους 2,0 cm ΟΙΚ 73.37.01 ΟΙΚ 7337 m2 500,00 14,60 7.300,00 14,60

3.12

Διακοσμητικές χαλαζιακές επιστρώσεις 

για δάπεδα και τοίχους
ΟΙΚ 

73.94.01Ν ΟΙΚ 7373.1 m2 500,00 55,00 27.500,00 55,00

3.13

Περιθώρια (σοβατεπιά) για δάπεδα από 

PVC
ΟΙΚ 73.75 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7396 μμ 60,00 7,00 420,00 7,00

3.14

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο 

πολυβινύλιο (PVC)
ΟΙΚ 73.96 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7396 m2 130,00 20,00 2.600,00 20,00

3.15 Σχάρα υπερχείλισης κολυµβητηρίου 

Υ∆Ρ 

12.13.01.01 

ΣΧΕΤ Υ∆Ρ 6620.1 μμ 90,00 15,70 1.413,00 15,70

3.16 Προφίλ στήριξης σχάρας υπερχείλισης
ΟΙΚ 

61.11ΣΧΕΤ ΟΙΚ 6111 μμ 180,00 2,50 450,00 2,50

3.17

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενης 

σχάρας ή φρεατίου επί 

ανακατασκευαζομένης επιφάνειας 

δαπέδου ΟΔΟ Β-85.01Ν ΟΔΟ 2548 μμ 90,00 35,00 3.150,00 35,00

3.18

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 

χυτοσίδηρο ΥΔΡ 11.02.04 ΥΔΡ 6752 kg 200,00 2,90 580,00 2,90

3.19

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 

επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου ΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 m2 30,00 6,70 201,00 6,70

3.20

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 
ΟΙΚ 

77.80.02ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7785.1 m2 400,00 10,10 4.040,00 10,10

3.21

Βαφή εσωτερικών επιφανειών 

επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή 

γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό 

χρώμα βάσεως νερού 
ΟΙΚ 77.102 

ΣΧΕΤ OIK 7744 m2 510,00 13,50 6.885,00 13,50

3



α
/
α

Εργασία

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ

ο
γ

ίο
υ

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
 

Α
ν

α
θ

ε
ώ

ρ
η

σ
η

ς

Ε
ιδ

ο
ς
 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

ς

Π
ο

σ
ό

τ
η

τ
α

Τιμή 

Μονάδας
Δαπάνη €

τιμή 

μονάδας 

τιμολογίου

ΟΙΚ ΗΛΜμεταφορά τελική τιμή

3.22

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 

από 2 1/2 έως 3'' ΟΙΚ 77.67.03 ΟΙΚ 7767.6 μμ 500,00 3,40 1.700,00 3,40

3.23

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων 

με χρώμα υδατικής διασποράς 

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς 

σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας ΟΙΚ 77.84.01 ΟΙΚ 7786.1 m2 70,00 9,00 630,00 9,00

3.24

Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, 

μεμονωμένα, μονόφυλλα, δίφυλλα, 

τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ή χωρίς 

σταθερό φεγγίτη ανοιγόμενα ή 

ανακλινόμενα
ΟΙΚ 65.17.01 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 6519 m2 13,00 230,00 2.990,00 230,00

3.25

Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού 

πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 

κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΟΙΚ 76.27.02 ΟΙΚ 7609.2 m2 12,00 74,00 888,00 74,00

3.26 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 
ΟΙΚ 65.05 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ 6502 m2 5,00 225,00 1.125,00 225,00

3.27 Κινητές σίτες αερισμού ΟΙΚ 65.25 ΟΙΚ 6530 m2 13,00 45,00 585,00 45,00

3.28 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού ΟΙΚ 62.30 ΟΙΚ 6230 kg 45,00 11,20 504,00 11,20

3.29

Επίπεδο τοιχοπέτασμα από άνθυγρες 

και πυράντοχες γυψοσανίδες διπλής 

στρώσης επί μεταλλικού σκελετού με 

μόνωση πετροβάμβακα
ΟΙΚ 

78.05.10Ν

ΟΙΚ 7809 30%    

ΟΙΚ 6118 40%     

ΟΙΚ 7940 30% m2 35,00 80,00 2.800,00 80,00

3.30 Βατήρας εκκίνησης νέας τεχνολογίας
ΟΙΚ 

38.20.01.01Ν ΟΙΚ3872 τεμ 6,00 1.600,00 9.600,00 1.600,00

3.31

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 

mm ΟΙΚ 61.06 ΟΙΚ  6104 kg 300,00 2,80 840,00 2,80

3.32

Επισκευή και αποκατάσταση 

επιφάνειας με μη συρρικνούμενo 

τσιμεντοειδές κονίαμα 
ΟΙΚ 

79.08.01Ν ΟΙΚ7903 m2 750,00 3,00 2.250,00 3,00

3.33

Στεγάνωση κολυμβητικής δεξαμενής με 

ελαστικό τσιμεντοειδές σύστημα δύο 

συστατικών και υαλόπλεγμα
ΟΙΚ   

79.08.02Ν ΟΙΚ7903 m2 750,00 30,00 22.500,00 30,00

172.551,50

4.1

Αποξήλωση και απομάκρυνση λέβητα, 

καυστήρα, δεξαμενών, σωληνώσεων & 

λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού από 

τον χώρο του λεβητοστασίου

___ ΗΛΜ 4 (50%), 

ΗΛΜ 29 

(50%) κ.α. 1 1.800,00 1.800,00

4.2

Δίκτυο φυσικού αερίου 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των 

σωληνώσεων, εξαρτημάτων, 

συστημάτων ασφαλείας).

___

ΗΛΜ 5 κ.α. 1 5.500,00 5.500,00

Ομάδα 4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Άθροισμα ομάδας 3: Επενδύσεις - Επιστρώσεις 

4



α
/
α

Εργασία

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ

ο
γ

ίο
υ

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
 

Α
ν

α
θ

ε
ώ

ρ
η

σ
η

ς

Ε
ιδ

ο
ς
 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

ς

Π
ο

σ
ό

τ
η

τ
α

Τιμή 

Μονάδας
Δαπάνη €

τιμή 

μονάδας 

τιμολογίου

ΟΙΚ ΗΛΜμεταφορά τελική τιμή

4.3

Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα - 

καυστήρα φυσικού αερίου τύπου 

συμπύκνωσης, ονομαστικής ισχύος 

460 kW

___

ΗΛΜ 27 Τεμ. 1 19.800,00 19.800,00

4.4

Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα - 

καυστήρα φυσικού αερίου τύπου 

συμπύκνωσης, ονομαστικής ισχύος 

185 kW

___

ΗΛΜ 28 Τεμ. 1 13.800,00 13.800,00

4.5

Προμήθεια & τοποθέτηση ανοξείδωτης 

καπνοδόχου διπλού τοιχώματος, 

Φ350xΦ300mm και ύψους έως 12 

μέτρα

___

ΗΛΜ  17 Τεμ. 1 1.900,00 1.900,00

4.6

Προμήθεια & τοποθέτηση ανοξείδωτης 

καπνοδόχου διπλού τοιχώματος, 

Φ250xΦ200mm και ύψους έως 12 

μέτρα

___

ΗΛΜ  17 Τεμ. 1 1.400,00 1.400,00

44.200,00

5.1

Κατασκευή νέων συλλεκτών και 

τροποποίηση λοιπού σωληνοδικτύου 

για την σύνδεση των νέων λεβήτων, 

κυκλοφορητών και δοχείων ζεστού 

νερού χρήσης

___

ΗΛΜ 4 κ.α. 1 3.500,00 3.500,00

5.2

Αποξήλωση και επανεγκατάσταση 

υφιστάμενων αντλιών κυκλοφορίας 

νερού πρωτευόντων κυκλωμάτων 

θέρμανσης κολυμβιτικών δεξαμενών 

και νερού χρήσης

___

ΗΛΜ 4 Τεμ. 2 100,00 200,00

5.3

Προμήθεια και εγκατάσταση 

κυκλοφορητή θέρμανσης χώρων 

4m3/h - 5 ΜΥΣ

___

ΗΛΜ 22 Τεμ. 2 780,00 1.560,00

5.4

Προμήθεια και εγκατάσταση 

κυκλοφορητή θέρμανσης νερού 

χρήσης 2m3/h - 4 ΜΥΣ

___

ΗΛΜ 22 Τεμ. 2 350,00 700,00

5.5

Προμήθεια & εγκατάσταση 

θερμαντήρα νερού (boiler), τριπλής 

ενέργειας, χωρητικότητας 1.000 lt

___

ΗΛΜ 24 Τεμ. 2 1.700,00 3.400,00

5.6

Προμήθεια και εγκατάσταση δοχείων 

διαστολής, ασφαλιστικών βαλβίδων και 

αυτομάτων πλήρωσης 

___ ΗΛΜ 23 

(50%) ΗΛΜ 

11 (50%) κ.α. 1 1.800,00 1.800,00

5.7

Χαλκοσωλήνας Φ35x1,0 δικτύου 

θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης

ΑΤΗΕ 

8041.9.1 ΗΛΜ 7 m 140,00 16,51 2.311,40

5.8

Χαλκοσωλήνας Φ28x0,9 δικτύου 

θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης

ΑΤΗΕ 

8041.8.1 ΗΛΜ 7 m 20,00 12,64 252,80

5.9

Χαλκοσωλήνας Φ22x0,9 δικτύου 

θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης

ΑΤΗΕ 

8041.7.1 ΗΛΜ 7 m 45,00 10,39 467,55

5.10

Χαλκοσωλήνας Φ18x0,8 δικτύου 

θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης

ΑΤΗΕ  

8041.6.1 ΗΛΜ 7 m 40,00 7,91 316,40

5.11

Μόνωση χαλκοσωλήνα Φ28/Φ35 με 

αφρώδες υλικό πάχους 13mm

___

ΗΛΜ 40 m 130,00 4,00 520,00

Άθροισμα ομάδας 4: Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Ομάδα 5: Συστήματα θέρμανσης/αερισμού - Ηλεκτρολογικές  εργασίες - Φωτισμός - Πυροπροστασία
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5.12

Θερμαντικά σώματα panel, μιας  

σειράς, ύψους 90cm και μήκους 80cm 

11/900/800 

ΑΤΗΕ  

Ν8432.1.90.

80 ΗΛΜ 26 Τεμ. 3 160,00 480,00

5.13

Θερμαντικά σώματα panel, δύο 

σειρών, ύψους 90cm και μήκους 

100cm 22/900/1000

ΑΤΗΕ  

Ν8432.2.90.

100 ΗΛΜ 26 Τεμ. 5 240,00 1.200,00

5.14

Θερμαντικά σώματα panel, δύο 

σειρών, ύψους 90cm και μήκους 80cm 

22/900/800

ΑΤΗΕ  

Ν8432.2.90.

80 ΗΛΜ 26 Τεμ. 2 210,00 420,00

5.15

Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου - τζαμιού, 

ονομαστικής παροχής αέρα 600m3/h 

___

ΗΛΜ 39 Τεμ. 3 500,00 1.500,00

5.16

Αξονικός ανεμιστήρας τζαμιού IP55, 

ονομαστικής παροχής αέρα 

5.000m3/h, 900rpm 

___

ΗΛΜ 39 Τεμ. 2 900,00 1.800,00

5.17

Τοπική μονάδα αέρα - νερού τύπου fan-

coil 10 kW 

___

ΗΛΜ 32 Τεμ. 3 900,00 2.700,00

5.18

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας (fan 

section) ονομαστικής παροχής αέρα 

2.400 m3/h

___

ΗΛΜ 39 Τεμ. 1 600,00 600,00

5.19

Αξονικό αερόθερμο ΙP54 ονομαστικής 

παροχής αέρα 5.000 m3/h και 

θερμαντικής απόδοσης 30kW

___

ΗΛΜ 32 Τεμ. 2 1.200,00 2.400,00

5.20

Στόμιο αεραγωγού διαστάσεων 

400X200mm

___

ΗΛΜ 36 Τεμ. 4 60,00 240,00

5.21

Αεραγωγός από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα

___

ΗΛΜ 34 kg 100,00 9,10 910,00

5.22

Αξονικός ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού 

τύπου 1.500m3/h

___

ΗΛΜ 39 Τεμ. 1 2.250,00 2.250,00

5.23 Υγροστάτης χώρου
___

ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 120,00 120,00

5.24

Θερμοστάτης χώρου βιομηχανικού 

τύπου

___

ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 90,00 90,00

5.25

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 

εντοιχισμένο. Πενταπολικό - διατομής 

5 x 2.5 mm2 

ΑΤΗΕ  

8773.6.2 

σχετ ΗΛΜ 47 m 70,00 4,84 338,80

5.26

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 

εντοιχισμένο. Πενταπολικό - διατομής 

5 x 4 mm2 

ΑΤΗΕ  

8773.6.3 

σχετ ΗΛΜ 47 m 20,00 6,22 124,40

5.27
Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό  διατομής: 3 x 

1,5mm2 

ΑΤΗΕ  

8766.3.1 ΗΛΜ 46 m 50,00 5,29 264,50

5.28
Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό  διατομής: 3 x 

2,5mm2 

ΑΤΗΕ  

8766.3.2 ΗΛΜ 46 m 120,00 5,66 679,20

5.29

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

πλαστικός, ίσιος, Φ 16mm, 

θωρακισμένος από P.V.C., ορατός ή 

εντοιχισμένος

ΑΤΗΕ  

8733.1.4 ΗΛΜ 41 m 500,00 5,66 2.830,00

5.30

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 

διαστάσεων  100 x 100mm, ορατό ή 

εντοιχισμένο    

ΑΤΗΕ  

8735.2.3  ΗΛΜ 41 Τεμ. 10 5,87 58,70

5.31

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

χαλύβδινος,  ευθύς διαμέτρου Φ29mm,  

ορατός ή εντοιχισμένος

ΑΤΗΕ  

8734.1.4  ΗΛΜ 6 m 50,00 13,83 691,50
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5.32

Πατητό κομβίο συναγερμού  ΑΤΗΕ  

Ν9533.1 ΗΛΜ 62 Τεμ. 2 25,00 50,00

5.33
Φωτεινός επαναλήπτης -  σειρήνα 

συναγερμού  

ΑΤΗΕ  

Ν9533.2 ΗΛΜ 62 Τεμ. 1 70,00 70,00

5.34

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου LED 

90 min 

ΑΤΗΕ  

Ν8980.200.1

01 ΗΛΜ 59 Τεμ. 4 65,00 260,00

5.35
Καλώδιο τύπου LiYCY  τετραπολικό - 

διατομής 4 x 1,0 mm2 

ΑΤΗΕ  

Ν8760.4.1 ΗΛΜ 47 m 200,00 4,50 900,00

5.36
Καλώδιο τύπου LiYCY  διπολικό - 

διατομής 2 x 1,0 mm2 

ΑΤΗΕ  

Ν8760.2.1 ΗΛΜ 47 m 300,00 3,50 1.050,00

5.37
Καλώδιο τύπου NYLHY διπολικό - 

διατομής 2 x 1,0 mm2

ΑΤΗΕ  

Ν8765.2.1 ΗΛΜ 46 m 400,00 3,50 1.400,00

5.38
Πυρανιχνευτής τύπου καπνού -  

ιονισμού

___

ΗΛΜ 62 Τεμ. 2 45,00 90,00

5.39
Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός ___

ΗΛΜ 62 Τεμ. 1 55,00 55,00

5.40
Ανιχνευτής φυσικού αερίου ___

ΗΛΜ 62 Τεμ. 1 70,00 70,00

5.41
Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών ΑΤΗΕ  

Ν9531.6 ΗΛΜ 62 Τεμ. 1 330,00 330,00

5.42

Πυροσβεστικό σημείο απλό (ερμάριο)  ΑΤΗΕ  

Ν8204.101.1

00 ΗΛΜ 20 Τεμ. 1 110,00 110,00

5.43
Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12kg, 

οροφής, αυτόματης λειτουργίας

___

ΗΛΜ 19 Τεμ. 2 125,00 250,00

5.44
Πυράντοχο χιτώνιο διέλευσης 

καλωδίων

___

ΗΛΜ 42 Τεμ. 2 140,00 280,00

5.45
Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, 

τριφασικός, 2 σειρών

___

ΗΛΜ 52 Τεμ. 1 540,00 540,00

5.46

Ηλεκτρικός πίνακας εμφανής, 

τριφασικός, 3 σειρών

___

ΗΛΜ 52 Τεμ. 1 750,00 750,00

5.47

Σύνδεση νέων συσκευών στον 

υφιστάμενο πίνακα και το κεντρικό 

σύστημα ελέγχου

___

ΗΛΜ 52 κ.α. 1 5.700,00 5.700,00

5.48

Φωτιστικό σώμα στεγανό (IP65), 

τύπου LED, 40W

___

ΗΛΜ 59 Τεμ. 20 80,00 1.600,00

5.49

Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα, 

τεχνολογίας LED, ισχύος 200W

___

ΗΛΜ 59 Τεμ. 10 650,00 6.500,00

5.50

Ιστός φωτισμού 7 μέτρων, 

χαλύβδινος, με μηχανική ανάκλιση

___

ΗΛΜ 101 Τεμ. 6 1.600,00 9.600,00

64.330,25

Άθροισμα εργασιών 310.193,20

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 55.834,78

Άθροισμα 366.027,98

Απρόβλεπτα 15,00% 54.904,20

Άθροισμα 420.932,18

Πρόβλεψη αναθεώρησης 35,56

Άθροισμα 420.967,74

Άθροισμα ομάδας 5: Συστήματα θέρμανσης/αερισμού - Ηλεκτρολογικές εργασίες - Φωτισμός - 

Πυροπροστασία
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ΦΠΑ 24,00% 101.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 522.000,00 389516,129

ΛΑΜΙΑ, 23/03/2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΦΟΥΝΤΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ, 23/03/2020

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 23/03/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

κ.α.α.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

 

 
Έργο 

 
: 

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  
 

Προϋπολογισμός : 522.000,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 24%) 

  Χρηματοδότηση : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – ΣΑΤΑ ΠΕ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2020  K.A. : 61.7331.0001 

  CPV : 45212212-5 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ανοικτού κολυμβητηρίου Λαμίας. Θα 

εκτελεσθούν εργασίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ασφαλή και άρτια λειτουργία του 
κολυμβητηρίου και την περαιτέρω ενεργειακή του αναβάθμιση καθώς επίσης και εργασίες ανακαίνισης 
της αίθουσας γυμναστηρίου.  

 
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ανοικτού κολυμβητηρίου προβλέπονται οι παρακάτω 

οικοδομικές εργασίες : 
1. Καθαίρεση της πλακόστρωσης του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή χαλαζιακού δαπέδου. 
2. Καθαίρεση των πλακιδίων στις δύο κολυμβητικές δεξαμενές, στεγάνωση και επένδυση με νέα 

αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια. 
3. Διαμόρφωση διαδρόμων περιμετρικά των κολυμβητικών δεξαμενών με ειδικά αντιολισθητικά 

κεραμικά πλακίδια (με ραβδώσεις). 
4. Αποξήλωση των βατήρων εκκίνησης και τοποθέτηση έξι βατήρων νέας τεχνολογίας.  
5. Απομάκρυνση ανεμοφρακτών και σιδηρού στεγάστρου. 
6. Καθαίρεση του πρώτου αναβαθμού που βρίσκεται βόρειο-ανατολικά της μεγάλης πισίνας.   
7. Επιχρίσματα, χρωματισμοί και επιστέγαση του μικρού κτιρίου που βρίσκεται στο χώρο του 

κολυμβητηρίου.   
8. Χρωματισμοί του στεγάστρου στις κερκίδες, των κιγκλιδωμάτων και των τοιχίων.  
9. Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων της αίθουσας γυμναστηρίου, με νέα ενεργειακά 

κουφώματα αλουμινίου.   
10. Επίστρωση από PVC του δαπέδου της παραπάνω αίθουσας και τοποθέτηση σοβατεπιών από το 

ίδιο υλικό. 
11. Χρωματισμός εσωτερικών τοιχοποιιών με οικολογικό χρώμα σε αποχρώσεις επιλογής της 

υπηρεσίας. 
 
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Ως προς τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου και κατασκευή δικτύου φυσικού 
αερίου.  

2. Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων στα αποδυτήρια. 
3. Εγκατάσταση νέου φωτισμού και συστήματος θέρμανσης και αερισμού – εξαερισμού στο υπό 

ανακαίνιση γυμναστήριο.  
4. Εκτέλεση εργασιών για τον φωτισμό, την θέρμανση και τον εξαερισμό κλειστού τηλεσκοπικού 

στεγάστρου που θα καλύψει τις κολυμβητικές δεξαμενές.  
5. Αλλαγή και βελτίωση του φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. 

 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Λαμιέων, για την έντεχνη και καλή εκτέλεσή τους. 
Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των Γ.Ε. και του Ε.Ο., 

ανέρχεται στο ποσό των 522.00,00 EURO, η δε χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ε.   

 



ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις αναβαθμίζεται το ανοικτό κολυμβητήριο (αθλητική 

εγκατάσταση) σε δύο επίπεδα : 
α) ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, με την ανακατασκευή των κολυμβητικών 

δεξαμενών και του περιβάλλοντος χώρου και  
β) ως προς την ενεργειακή κατανάλωση με την σύνδεση με το φυσικό αέριο 
 
Συνεπώς, με το έργο προάγεται ο αθλητισμός και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων 

και συγχρόνως μειώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα των Δημοτικών κτιρίων στην πόλη με τεράστιο 
όφελος στο περιβάλλον. 

 
 
   

ΛΑΜΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  

  

  

  

ΡΟΥΧΑ  ΑΛΕΞΙΑ ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

  

ΕΡΓΟ: 

 
 

Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού 
κολυμβητηρίου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 

 
 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II   & 

ΣΑΤΑ ΠΕ 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  
Ε Ρ Γ Ο Υ  

 

 

 
4 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 

 
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδο3χου  κατασκευη3 ς του ε3ργου: 

 
«Εργασι3ες αναβα3 θμισης ανοικτου3  κολυμβητηρι3ου» 

 
Εκτιμω3 μενης αξι3ας  420.967,74 Ευρω3  

(πλε3ον Φ.Π.Α.  24% ), 
 

που θα διεξαχθει3 συ3 μφωνα με:  
α) τις διατα3 ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο3 ρους της παρου3 σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α΄	

 
Άρθρο	1:		Κύριος	του	Έργου/	Αναθέτουσα	Αρχή/	Στοιχεία	επικοινωνίας		
 

1.1 Αναθε3τουσα αρχη3    :  Δήμος	Λαμιέων  
Οδο3 ς  : Φλέμινγκ	&	Ερυθρού	Σταυρού			
Ταχ.Κωδ. : 35131	
Τηλ. : 2231067033,	2231351035,			

Γραμματεία	Δ/νσης	Υποδομών	&	Τεχνικών	Έργων   

Telefax : 2231022465	
E-mail : prallis@lamia-city.gr,	alexrouha@lamia-city.gr	&		

fountas@lamia-city.gr	
Πληροφορι3ες:  : Ράλλης	Παρασκευάς	(Γραμματεία),		

Ρουχά	Αλεξία,	πολιτικός	μηχανικός	ΤΕ	(συντάξασα)	
Φούντας	Θεόδωρος,	μηχανολόγος	μηχανικός	(συντάξας)	

1.2 Εργοδο3 της η3  Κυ3 ριος του Έργου: Δήμος	Λαμιέων  

1.3 Φορε3ας κατασκευη3 ς του ε3ργου: Δήμος	Λαμιέων  

1.4 Προϊσταμε3νη Αρχη3  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΕΠΙΤΡΟΠΗ	 Δ.	 ΛΑΜΙΕΩΝ	 ή	 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	 Δ.	
ΛΑΜΙΕΩΝ	

1.5 Διευθυ3 νουσα η3  Επιβλε3πουσα Υπηρεσι3α : Δ/ΝΣΗ	ΥΠΟΔΟΜΩΝ	&	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΕΡΓΩΝ 

1.6 Αρμο3 διο Τεχνικο3  Συμβου3 λιο : Τεχνικό	 Συμβούλιο	 Δημοσίων	 Έργων	 Δ/ΝΣΗ	 ΤΕΧΝΙΚΩΝ				
ΕΡΓΩΝΤΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	ΕΝΟΤΗΤΑΣ	ΦΘ/ΔΑΣ.	

	

Εφο3 σον οι ανωτε3ρω υπηρεσι3ες μεταστεγασθου3 ν κατα3  τη δια3 ρκεια της διαδικασι3ας συ3 ναψης η3  
εκτε3λεσης του ε3ργου, υποχρεου3 νται να δηλω3 σουν α3 μεσα τα νε3α τους στοιχει3α στους προσφε3ροντες η3  
στον ανα3 δοχο. 

Εφο3 σον οι ανωτε3ρω υπηρεσι3ες η3 /και τα αποφαινο3 μενα ο3 ργανα του Φορε3α Κατασκευη3 ς 
καταργηθου3 ν, συγχωνευτου3 ν η3  με οποιονδη3 ποτε τρο3 πο μεταβληθου3 ν κατα3  τη δια3 ρκεια της 

διαδικασι3ας  συ3 ναψης η3  εκτε3λεσης του ε3ργου, υποχρεου3 νται να δηλω3 σουν α3 μεσα,  στους 
προσφε3ροντες5 η3  στον ανα3 δοχο τα στοιχει3α των υπηρεσιω3 ν η3  αποφαινο3 μενων οργα3 νων, τα οποι3α 

κατα3  τον νο3 μο αποτελου3 ν καθολικο3  δια3 δοχο των εν λο3γω οργα3 νων που υπεισε3ρχονται στα 
δικαιω3 ματα και υποχρεω3 σεις τους. 

 

Άρθρο	2:		Έγγραφα	της	σύμβασης	και	τεύχη	
  

2.1. Τα ε3γγραφα της συ3 μβασης κατα3  την ε3ννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του α3 ρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρο3ντα ηλεκτρονικο3  διαγωνισμο3 , ει3ναι τα ακο3 λουθα : 
α) η προκη3 ρυξη συ3 μβασης ο3 πως δημοσιευ3 θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6, 

β) η παρου3 σα διακη3 ρυξη, 
γ)	το Τυποποιημε3νο Έντυπο Υπευ3 θυνης Δη3λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7  

δ)	 το ε3ντυπο οικονομικη3 ς προσφορα3 ς, ο3 πως παρα3 γεται απο3  την ειδικη3  ηλεκτρονικη3  φο3 ρμα του 
υποσυστη3 ματος, 

ε) ο προϋπολογισμο3 ς δημοπρα3 τησης,  
στ) το τιμολο3γιο δημοπρα3 τησης,  

ζ) η ειδικη3  συγγραφη3  υποχρεω3 σεων, 
η) η τεχνικη3  συγγραφη3  υποχρεω3 σεων  

θ) το τευ3 χος συμπληρωματικω3 ν τεχνικω3 ν προδιαγραφω3 ν, 
ι) το τευ3 χος τεχνικη3 ς περιγραφη3 ς, 
ια) η τεχνικη3  μελε3τη, 

ιβ) τυχο3 ν συμπληρωματικε3ς πληροφορι3ες και διευκρινι3σεις που θα παρασχεθου3 ν απο3  την 
αναθε3τουσα αρχη3   επι3 ο3 λων των ανωτε3ρω 
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2.2	 Προσφε3ρεται ελευ3 θερη, πλη3 ρης, α3 μεση και δωρεα3 ν ηλεκτρονικη3  προ3σβαση στα ε3γγραφα της 

συ3 μβασης στον ειδικο3 , δημο3 σια προσβα3 σιμο, χω3 ρο “ηλεκτρονικοι3 διαγωνισμοι3” της πυ3 λης 

www.promitheus.gov.gr, καθω3 ς και στην ιστοσελι3δα της αναθε3τουσας αρχη3 ς: www.lamia.gr 

 

2.3 Εφο3 σον ε3χουν ζητηθει3 εγκαι3ρως, η3 τοι ε3ως την	 17/06/20208	  η αναθε3τουσα αρχη3  παρε3χει σε 

ο3 λους τους προσφε3ροντες που συμμετε3χουν στη διαδικασι3α συ3 ναψης συ3 μβασης συμπληρωματικε3ς 

πληροφορι3ες σχετικα3  με τα ε3γγραφα της συ3 μβασης, το αργο3 τερο στις 19/06/20209 

 
Άρθρο	3:	Ηλεκτρονική	υποβολή	φακέλου	προσφοράς	
	
3.1. Οι προσφορε3ς  υποβα3 λλονται απο3  τους ενδιαφερομε3νους ηλεκτρονικα3 , με3σω της 
διαδικτυακη3 ς πυ3 λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με3χρι την καταληκτικη3  ημερομηνι3α 
και ω3 ρα που ορι3ζεται στο α3 ρθρο 18 της παρου3 σας διακη3 ρυξης, σε ηλεκτρονικο3  φα3 κελο του 
υποσυστη3 ματος. 
 
Για τη συμμετοχη3  στην παρου3 σα διαδικασι3α οι ενδιαφερο3 μενοι οικονομικοι3 φορει3ς απαιτει3ται να 
διαθε3τουν ψηφιακη3  υπογραφη3 , χορηγου3 μενη απο3  πιστοποιημε3νη αρχη3  παροχη3 ς ψηφιακη3 ς 
υπογραφη3 ς και να εγγραφου3 ν στο ηλεκτρονικο3  συ3 στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακη3  πυ3 λη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθω3 ντας τη διαδικασι3α εγγραφη3 ς του α3 ρθρου 5 παρ. 1.2 ε3ως 1.4 της 
Κοινη3 ς Υπουργικη3 ς Απο3 φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β')	«Ρυθμίσεις	τεχνικών	ζητημάτων	
που	αφορούν	την	ανάθεση	των	Δημοσίων	Συμβάσεων	έργων,	μελετών,	και	παροχής	τεχνικών	και	λοιπών	
συναφών	επιστημονικών	υπηρεσιών		με		χρήση	των	επιμέρους	εργαλείων	και	διαδικασιών		του	Εθνικού	
Συστήματος	Ηλεκτρονικών	Δημοσίων	Συμβάσεων	(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε3νωση οικονομικω3 ν φορε3ων υποβα3 λλει κοινη3  προσφορα3 , η οποι3α υποχρεωτικα3  υπογρα3 φεται 
ψηφιακα3 , ει3τε απο3  ο3 λους τους οικονομικου3 ς φορει3ς που αποτελου3 ν την ε3νωση, ει3τε απο3  
εκπρο3 σωπο3  τους, νομι3μως εξουσιοδοτημε3νο. Στην προσφορα3 , επι3 ποινη3  απο3 ρριψης της 
προσφορα3 ς,  προσδιορι3ζεται η ε3κταση και το ει3δος της συμμετοχη3 ς του κα3 θε με3λους της ε3νωσης, 
συμπεριλαμβανομε3νης της κατανομη3 ς αμοιβη3 ς μεταξυ3  τους,  καθω3 ς και ο 
εκπρο3 σωπος/συντονιστη3 ς αυτη3 ς. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή  
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
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3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

β) Εντο3 ς τριω3 ν (3) εργασι3μων ημερω3 ν απο3  την ηλεκτρονικη3  υποβολη3  των ως α3 νω στοιχει3ων και 
δικαιολογητικω3 ν προσκομι3ζεται υποχρεωτικα3  απο3  τον οικονομικο3  φορε3α στην αναθε3τουσα αρχη3 , σε 

ε3ντυπη μορφη3  και σε σφραγισμε3νο φα3 κελο, η πρωτο3 τυπη εγγυητικη3  επιστολη3  συμμετοχη3 ς 10. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 

(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 

και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 

διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.11 

 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτα3  ει3τε κατα3  τα προβλεπο3 μενα στις διατα3 ξεις του ν. 4250/2014 (Α  ́ 94) ει3τε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)12. 
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3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 

να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 

 
3.7 Οι αλλοδαποι3 οικονομικοι3 φορει3ς δεν ε3χουν την υποχρε3ωση να υπογρα3 φουν τα 

δικαιολογητικα3  της προσφορα3 ς με χρη3 ση προηγμε3νης ηλεκτρονικη3 ς υπογραφη3 ς, αλλα3  μπορει3 να 
τα αυθεντικοποιου3 ν με οποιονδη3 ποτε α3 λλον προ3 σφορο τρο3 πο, εφο3 σον στη χω3 ρα προε3λευση3 ς 

τους δεν ει3ναι υποχρεωτικη3  η χρη3 ση προηγμε3νης ψηφιακη3 ς υπογραφη3 ς σε διαδικασι3ες συ3 ναψης 
δημοσι3ων συμβα3 σεων. Στις περιπτω3 σεις αυτε3ς η προσφορα3  συνοδευ3 εται με υπευ3 θυνη δη3 λωση, 

στην οποι3α δηλω3 νεται ο3 τι, στη χω3 ρα προε3λευσης δεν προβλε3πεται η χρη3 ση προηγμε3νης 
ψηφιακη3 ς υπογραφη3 ς η3  ο3 τι, στη χω3 ρα προε3λευσης δεν ει3ναι υποχρεωτικη3  η χρη3 ση προηγμε3νης 

ψηφιακη3 ς υπογραφη3 ς για τη συμμετοχη3  σε διαδικασι3ες συ3 ναψης δημοσι3ων συμβα3 σεων. Η 
υπευ3 θυνη δη3 λωση του προηγου3 μενου εδαφι3ου φε3ρει υπογραφη3  ε3ως και δε3κα (10) ημε3ρες πριν 

την καταληκτικη3  ημερομηνι3α υποβολη3 ς των προσφορω3 ν13. 
 
Άρθρο	 4:	 Διαδικασία	 	 ηλεκτρονικής	 αποσφράγισης	 και	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών/	

Κατακύρωση/	 	 Σύναψη	 σύμβασης/	 Προδικαστικές	 προσφυγές/Προσωρινή	 δικαστική	
προστασία	

 
4.1 Ηλεκτρονική	Αποσφράγιση/	Αξιολόγηση/	Έγκριση	πρακτικού	 
 

α) Μετα3  την καταληκτικη3  ημερομηνι3α υποβολη3 ς προσφορω3 ν, ο3 πως ορι3ζεται στο α3 ρθρο 18 της 

παρου3 σας, και πριν την ηλεκτρονικη3  αποσφρα3 γιση, η αναθε3τουσα αρχη3  κοινοποιει3 στους 

προσφε3ροντες τον σχετικο3  κατα3 λογο συμμετεχο3 ντων, ο3 πως αυτο3 ς παρα3 γεται απο3  το υποσυ3 στημα.  

 

β) Στη συνε3χεια, τα με3λη της Επιτροπη3 ς Διαγωνισμου3 14, κατα3  την ημερομηνι3α και ω3 ρα που ορι3ζεται 

στο α3 ρθρο 18 της παρου3 σας,  προβαι3νουν σε ηλεκτρονικη3  αποσφρα3 γιση του υποφακε3λου 

«Δικαιολογητικα3  Συμμετοχη3 ς» και του υποφακε3λου “Οικονομικη3  Προσφορα3 ”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικο3  χω3 ρο «Συνημμε3να  Ηλεκτρονικου3  Διαγωνισμου3 », αναρτα3 ται απο3  την Επιτροπη3  

Διαγωνισμου3  ο σχετικο3 ς κατα3 λογος μειοδοσι3ας,  προκειμε3νου να λα3 βουν γνω3 ση οι προσφε3ροντες. 

 

δ) Ακολου3 θως, η Επιτροπη3  Διαγωνισμου3  προβαι3νει, κατα3  σειρα3  μειοδοσι3ας,σε ε3λεγχο της ολο3γραφης 

και αριθμητικη3 ς αναγραφη3 ς των επιμε3ρους ποσοστω3 ν ε3κπτωσης και της ομαλη3 ς μεταξυ3  τους σχε3σης, 

βα3 σει της παραγωγη3 ς σχετικου3  ψηφιακου3  αρχει3ου, με3σα απο3  το υποσυ3 στημα.  

Για την εφαρμογη3  του ελε3γχου ομαλο3τητας, χρησιμοποιει3ται απο3  την Επιτροπη3  Διαγωνισμου3  η με3ση 

ε3κπτωση προσφορα3 ς (Εμ), συ3 μφωνα με τα οριζο3 μενα στα α3 ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικε3ς προσφορε3ς, μετα3  τις τυχο3ν αναγκαι3ες διορθω3 σεις, καταχωρι3ζονται, κατα3  τη 

σειρα3  μειοδοσι3ας, στο πρακτικο3  της επιτροπη3 ς, το οποι3ο και υπογρα3 φεται απο3  τα με3λη της. 

 

στ) Στη συνε3χεια, η Επιτροπη3  Διαγωνισμου3 , την ι3δια ημε3ρα, ελε3γχει τα δικαιολογητικα3  συμμετοχη3 ς 
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του α3 ρθρου 24.2 της παρου3 σας κατα3  τη σειρα3  της μειοδοσι3ας, αρχι3ζοντας απο3  τον πρω3 το μειοδο3 τη Αν 

η ολοκλη3 ρωση του ελε3γχου αυτου3  δεν ει3ναι δυνατη3  την ι3δια με3ρα, λο3γω του μεγα3 λου αριθμου3  των 
προσφορω3 ν ελε3γχονται τουλα3 χιστον οι δε3κα (10) πρω3 τες κατα3  σειρα3  μειοδοσι3ας. Στην περι3πτωση 

αυτη3  η διαδικασι3α συνεχι3ζεται τις επο3 μενες εργα3 σιμες ημε3ρες15.  
 

ζ) Η Επιτροπη3  Διαγωνισμου3 , πριν την ολοκλη3 ρωση της συ3 νταξης  του πρακτικου3  της, επικοινωνει3 με 
τους εκδο3 τες που αναγρα3 φονται στις υποβληθει3σες εγγυητικε3ς επιστολε3ς, προκειμε3νου να 

διαπιστω3 σει την εγκυρο3 τητα3  τους. Αν διαπιστωθει3 πλαστο3 τητα εγγυητικη3 ς επιστολη3 ς, ο υποψη3 φιος 
αποκλει3εται απο3  τον διαγωνισμο3 , υποβα3 λλεται μηνυτη3 ρια αναφορα3  στον αρμο3 διο εισαγγελε3α και 
κινει3ται διαδικασι3α πειθαρχικη3 ς δι3ωξης, συ3 μφωνα με τις διατα3 ξεις των α3 ρθρων 82 και επο3 μενα του ν. 

3669/2008. 
 

η) Η περιγραφο3 μενη διαδικασι3α καταχωρει3ται στο πρακτικο3  της Επιτροπη3 ς Διαγωνισμου3  η3  σε 
παρα3 ρτημα3  του, που υπογρα3 φεται απο3  τον Προ3 εδρο και τα με3λη της. 

Η Επιτροπη3  Διαγωνισμου3  ολοκληρω3 νει τη συ3 νταξη του σχετικου3  πρακτικου3  με το αποτε3λεσμα της 
διαδικασι3ας, με το οποι3ο εισηγει3ται την ανα3 θεση της συ3 μβασης στον μειοδο3 τη (η3  τη μαται3ωση της 

διαδικασι3ας), και υποβα3 λλει στην αναθε3τουσα αρχη3  το σχετικο3  ηλεκτρονικο3  αρχει3ο, ως “εσωτερικο3”, 
με3σω της λειτουργι3ας “επικοινωνι3α” του υποσυστη3 ματος, προς ε3γκριση . 16 

 
θ) Στη συνε3χεια, η αναθε3τουσα αρχη3  κοινοποιει3 την απο3 φαση ε3γκρισης του πρακτικου3  σε ο3 λους τους 

προσφε3ροντες και παρε3χει προ3 σβαση στα υποβληθε3ντα στοιχει3α των λοιπω3 ν συμμετεχο3 ντων. Κατα3  
της απο3 φασης αυτη3 ς χωρει3 ε3νσταση, κατα3  τα οριζο3μενα στην παρα3 γραφο 4.3 της παρου3 σης. 

 
ι) Επισημαι3νεται ο3 τι, σε περι3πτωση που οι προσφορε3ς ε3χουν την ι3δια ακριβω3 ς τιμη3  (ισο3 τιμες), η 
αναθε3τουσα αρχη3  επιλε3γει τον (προσωρινο3 ) ανα3 δοχο με κλη3 ρωση μεταξυ3  των οικονομικω3 ν φορε3ων 

που υπε3βαλαν ισο3 τιμες προσφορε3ς. Η κλη3 ρωση γι3νεται ενω3 πιον της Επιτροπη3 ς Διαγωνισμου3  και 
παρουσι3α των οικονομικω3 ν φορε3ων που υπε3βαλαν τις ισο3 τιμες προσφορε3ς, σε ημε3ρα και ω3 ρα που θα 

τους γνωστοποιηθει3  με3σω της λειτουργικο3 τητας “επικοινωνι3α” του υποσυστη3 ματος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετα3  την αξιολο3γηση των προσφορω3 ν, η αναθε3τουσα αρχη3  προσκαλει3, στο πλαι3σιο της σχετικη3 ς 

ηλεκτρονικη3 ς διαδικασι3ας συ3 ναψης συ3 μβασης και με3σω της λειτουργικο3 τητας της «Επικοινωνι3ας», 
τον προσωρινο3  ανα3 δοχο να υποβα3 λει εντο3 ς προθεσμι3ας 10 ημερω3 ν 17 απο3  την κοινοποι3ηση της 

σχετικη3 ς ε3γγραφης κοινοποι3ησης σε αυτο3 ν τα προβλεπο3 μενα στις κει3μενες διατα3 ξεις δικαιολογητικα3  
προσωρινου3  αναδο3χου και τα αποδεικτικα3  ε3γγραφα νομιμοποι3ησης18

. 

 
β) Τα δικαιολογητικα3  του προσωρινου3  αναδο3χου υποβα3 λλονται απο3  τον οικονομικο3  φορε3α 
ηλεκτρονικα3 , με3σω της λειτουργικο3 τητας της «Επικοινωνι3ας» στην αναθε3τουσα αρχη3 . 

 
γ) Αν δεν υποβληθου3 ν τα παραπα3 νω δικαιολογητικα3  η3  υπα3 ρχουν ελλει3ψεις σε αυτα3  που  

υποβλη3 θηκαν και ο προσωρινο3 ς ανα3 δοχος υποβα3 λλει εντο3 ς της προθεσμι3ας της παραγρα3 φου (α) 
αι3τημα προς την Επιτροπη3  Διαγωνισμου3  για την παρα3 ταση της προθεσμι3ας υποβολη3 ς, το οποι3ο 

συνοδευ3 εται με αποδεικτικα3  ε3γγραφα απο3  τα οποι3α να αποδεικνυ3 εται ο3 τι ε3χει αιτηθει3 τη χορη3 γηση 
των δικαιολογητικω3 ν, η αναθε3τουσα αρχη3  παρατει3νει την προθεσμι3α υποβολη3 ς των δικαιολογητικω3 ν 

για ο3σο χρο3 νο απαιτηθει3 για τη χορη3γηση των δικαιολογητικω3 ν απο3  τις αρμο3διες αρχε3ς. 
 

Το παρο3 ν εφαρμο3 ζεται και στις περιπτω3 σεις που η αναθε3τουσα αρχη3  τυχο3ν ζητη3 σει την προσκο3 μιση 
δικαιολογητικω3 ν κατα3  τη διαδικασι3α αξιολο3γησης των προσφορω3 ν και πριν απο3  το στα3 διο 

κατακυ3 ρωσης, κατ’ εφαρμογη3  της δια3 ταξης του α3 ρθρου 79 παρα3 γραφος 5 εδα3 φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμε3νων των αρχω3 ν της ι3σης μεταχει3ρισης και της διαφα3 νειας19.  

Εντο3 ς τριω3 ν (3) εργασι3μων ημερω3 ν απο3  την ηλεκτρονικη3  υποβολη3  των ως α3 νω στοιχει3ων και 
δικαιολογητικω3 ν, συ3 μφωνα με τα ανωτε3ρω υπο3  β) και γ) αναφερο3 μενα, προσκομι3ζονται 
υποχρεωτικα3  απο3  τον οικονομικο3  φορε3α στην αναθε3τουσα αρχη3 , σε ε3ντυπη μορφη3  και σε 
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σφραγισμε3νο φα3 κελο, τα ε3γγραφα που απαιτει3ται να προσκομισθου3 ν σε πρωτο3 τυπη μορφη3 , 

συ3 μφωνα με τις διατα3 ξεις του α3 ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω3 δικας Διοικητικη3 ς 
Διαδικασι3ας'', ο3 πως τροποποιη3 θηκε με τις διατα3 ξεις του α3 ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 
δ) Αν κατα3  τον ε3λεγχο των παραπα3 νω δικαιολογητικω3 ν διαπιστωθει3 ο3 τι: 

I) τα στοιχει3α που δηλω3 θηκαν με το Τυποποιημε3νο Έντυπο Υπευ3 θυνης Δη3 λωσης (ΤΕΥΔ), ει3ναι ψευδη3  
η3  ανακριβη3  η3  

ii) αν δεν υποβληθου3 ν στο προκαθορισμε3νο χρονικο3  δια3 στημα τα απαιτου3 μενα πρωτο3 τυπα η3  
αντι3γραφα, των παραπα3 νω δικαιολογητικω3 ν, η3  
ii) αν απο3  τα δικαιολογητικα3  που προσκομι3σθηκαν νομι3μως και εμπροθε3σμως, δεν αποδεικνυ3 ονται οι 

ο3 ροι και οι προϋποθε3σεις συμμετοχη3 ς συ3 μφωνα με τα α3 ρθρα 21, 22 και 23 της παρου3 σας, 20 
 

απορρι3πτεται η προσφορα3  του προσωρινου3  αναδο3χου, καταπι3πτει υπε3ρ της αναθε3τουσας αρχη3 ς η 
εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς του και η κατακυ3 ρωση γι3νεται στον προσφε3ροντα που υπε3βαλε την αμε3σως 

επο3 μενη πλε3ον συμφε3ρουσα απο3  οικονομικη3  α3 ποψη προσφορα3  βα3 σει της τιμη3 ς τηρουμε3νης της 
ανωτε3ρω διαδικασι3ας. 

 
Σε περι3πτωση ε3γκαιρης και προση3 κουσας ενημε3ρωσης της αναθε3τουσας αρχη3 ς για μεταβολε3ς στις 

προϋποθε3σεις τις οποι3ες ο προσωρινο3 ς ανα3 δοχος ει3χε δηλω3 σει με το Τυποποιημε3νο Έντυπο 
Υπευ3 θυνης Δη3 λωσης (ΤΕΥΔ) ο3 τι πληροι3 και οι οποι3ες επη3λθαν η3  για τις οποι3ες ε3λαβε γνω3 ση ο 

προσωρινο3 ς ανα3 δοχος μετα3  την δη3 λωση και με3χρι την ημε3ρα της ειδοποι3ησης/προ3 σκλησης για την 
προσκο3 μιση των δικαιολογητικω3 ν κατακυ3 ρωσης (οψιγενει3ς μεταβολε3ς), δεν καταπι3πτει υπε3ρ της 

αναθε3τουσας αρχη3 ς η εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς του, που ει3χε προσκομισθει3, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 15 της 
παρου3 σας. 
 

Αν κανε3νας απο3  τους προσφε3ροντες δεν υπε3βαλε αληθη3  η3  ακριβη3  δη3 λωση, η3  αν κανε3νας απο3  τους 
προσφε3ροντες δεν προσκομι3ζει ε3να η3  περισσο3τερα απο3  τα απαιτου3 μενα δικαιολογητικα3 , η3  αν κανε3νας 

απο3  τους προσφε3ροντες δεν αποδει3ξει ο3 τι πληροι3 τα κριτη3 ρια ποιοτικη3 ς επιλογη3 ς του α3 ρθρου 22, η 
διαδικασι3α συ3 ναψης της συ3 μβασης ματαιω3 νεται. 

 
 Η διαδικασι3α ελε3γχου των ως α3 νω δικαιολογητικω3 ν ολοκληρω3 νεται με τη συ3 νταξη πρακτικου3  απο3  

την Επιτροπη3  Διαγωνισμου3 , στο οποι3ο αναγρα3 φεται η τυχο3 ν συμπλη3 ρωση δικαιολογητικω3 ν κατα3  τα 
οριζο3 μενα στην παρα3 γραφο (γ) του παρο3 ντος α3 ρθρου21.  Η Επιτροπη3 , στη συνε3χεια,  το κοινοποιει3, 

με3σω της «λειτουργικο3 τητας της «Επικοινωνι3ας», στην αναθε3τουσα αρχη3  για τη λη3 ψη απο3 φασης. 
 

Η αναθε3τουσα αρχη3  προβαι3νει, μετα3  την ε3γκριση του ανωτε3ρω πρακτικου3 , στην κοινοποι3ηση της 
απο3 φασης κατακυ3 ρωσης, μαζι3 με αντι3γραφο ο3 λων των πρακτικω3 ν, σε κα3 θε προσφε3ροντα που δεν 

ε3χει αποκλεισθει3 οριστικα3 ,22 εκτο3 ς απο3  τον προσωρινο3  ανα3 δοχο, συ3 μφωνα με τις κει3μενες διατα3 ξεις, 
με3σω της λειτουργικο3 τητας της «Επικοινωνι3ας», και επιπλε3ον αναρτα3  τα Δικαιολογητικα3  του 
προσωρινου3  αναδο3χου στον χω3 ρο «Συνημμε3να Ηλεκτρονικου3  Διαγωνισμου3 ». 

 
ε) Η συ3 ναψη της συ3 μβασης επε3ρχεται με την κοινοποι3ηση της απο3 φασης κατακυ3 ρωσης στον 

προσωρινο3  ανα3 δοχο συ3 μφωνα με τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 105 ως ακολου3 θως : 
Μετα3  την α3 πρακτη πα3 ροδο της προθεσμι3ας α3 σκησης προδικαστικη3 ς προσφυγη3 ς η3 ,  σε περι3πτωση 

α3 σκηση3  της,  ο3 ταν παρε3λθει α3 πρακτη η προθεσμι3α α3 σκησης αι3τησης αναστολη3 ς κατα3  της απο3 φασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περι3πτωση α3 σκησης αι3τησης αναστολη3 ς κατα3  της απο3φασης της Α.Ε.Π.Π., ο3 ταν 

εκδοθει3 απο3 φαση επι3 της αι3τησης, με την επιφυ3 λαξη της χορη3 γησης προσωρινη3 ς διαταγη3 ς, συ3 μφωνα 
με τα οριζο3 μενα στο τελευται3ο εδα3 φιο της παραγρα3 φου 4 του α3 ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα3  

την ολοκλη3 ρωση του προσυμβατικου3  ελε3γχου απο3  το Ελεγκτικο3  Συνε3δριο, εφο3 σον απαιτει3ται, 
συ3 μφωνα με τα α3 ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινο3 ς ανα3 δοχος, υποβα3 λλει, εφο3 σον 

απαιτει3ται,  υπευ3 θυνη δη3 λωση, μετα3  απο3  σχετικη3  προ3 σκληση της αναθε3τουσας αρχη3 ς, με3σω της 
λειτουργικο3 τητας της “Επικοινωνι3ας” του υποσυστη3 ματος. Στην υπευ3 θυνη δη3 λωση, η οποι3α 

υπογρα3 φεται κατα3  τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 23 της παρου3 σας, δηλω3 νεται ο3 τι, δεν ε3χουν επε3λθει στο 
προ3 σωπο3  του οψιγενει3ς μεταβολε3ς, κατα3  την ε3ννοια του α3 ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμε3νου 
να διαπιστωθει3 ο3 τι δεν ε3χουν εκλει3ψει οι προϋποθε3σεις συμμετοχη3 ς του α3 ρθρου 21, ο3 τι εξακολουθου3 ν 
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να πληρου3 νται τα κριτη3 ρια  επιλογη3 ς του α3 ρθρου 22 και ο3 τι δεν συντρε3χουν οι λο3γοι αποκλεισμου3  του 

ι3διου α3 ρθρου,. Η υπευ3 θυνη δη3 λωση ελε3γχεται απο3  την Επιτροπη3  Διαγωνισμου3 , η οποι3α συντα3 σσει 
πρακτικο3  που συνοδευ3 ει τη συ3 μβαση23. 

 
Με3σω της λειτουργικο3 τητας της “Επικοινωνι3ας” του υποσυστη3 ματος κοινοποιει3ται η απο3 φαση 

κατακυ3 ρωσης στον προσωρινο3  ανα3 δοχο24. Με την ι3δια απο3 φαση  καλει3ται ο ανα3 δοχος ο3 πως  
προσε3λθει σε ορισμε3νο το3 πο και χρο3 νο για την υπογραφη3  του συμφωνητικου3 ,  θε3τοντα3 ς του η 

αναθε3τουσα αρχη3  προθεσμι3α που δεν μπορει3 να υπερβαι3νει τις ει3κοσι (20) ημε3ρες απο3  την 
κοινοποι3ηση ειδικη3 ς ηλεκτρονικη3 ς προ3σκλησης, με3σω της λειτουργικο3 τητας της “Επικοινωνι3ας” του 
υποσυστη3 ματος, προσκομι3ζοντας, και την απαιτου3 μενη εγγυητικη3  επιστολη3  καλη3 ς εκτε3λεσης. Η εν 

λο3γω κοινοποι3ηση επιφε3ρει τα ε3ννομα αποτελε3σματα της απο3 φασης κατακυ3 ρωσης, συ3 μφωνα με 
οριζο3 μενα στην παρ. 3 του α3 ρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 
Εα3 ν ο ανα3 δοχος δεν προσε3λθει να υπογρα3 ψει το συμφωνητικο3 , με3σα στην προθεσμι3α που ορι3ζεται 

στην ειδικη3  προ3 κληση, κηρυ3 σσεται ε3κπτωτος, καταπι3πτει υπε3ρ της αναθε3τουσας αρχη3 ς η εγγυ3 ηση 
συμμετοχη3 ς του και ακολουθει3ται η διαδικασι3α του α3 ρθρου 4.2.γ της παρου3 σας για  τον προσφε3ροντα 

που υπε3βαλε την αμε3σως επο3 μενη πλε3ον συμφε3ρουσα απο3  οικονομικη3  α3 ποψη προσφορα3  βα3 σει 

τιμη3 ς25. Αν κανε3νας απο3  τους προσφε3ροντες δεν προσε3λθει για την υπογραφη3  του συμφωνητικου3 , η 

διαδικασι3α συ3 ναψης της συ3 μβασης ματαιω3 νεται, συ3 μφωνα με την περι3πτωση  β της παραγρα3 φου 1  

του α3 ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του26.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης27. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  

 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά28. 
 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπο3 μενα στην περ. α της παρ. 1 του α3 ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α  ́της παρ. 

1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής29. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής30. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου31. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 

 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση32 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 

συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 



 

12 

Άρθρο	5:		Έγγραφα	της	σύμβασης	κατά	το	στάδιο	της	εκτέλεσης	–	Σειρά	ισχύος	
 
Σχετικα3  με την υπογραφη3  της συ3 μβασης, ισχυ3 ουν τα προβλεπο3 μενα στην παρ. 5 α3 ρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ε3γγραφα της συ3 μβασης  με βα3 ση τα οποι3α θα εκτελεσθει3 το ε3ργο ει3ναι τα αναφερο3 μενα  

 
παρακα3 τω. Σε περι3πτωση ασυμφωνι3ας των περιεχομε3νων σε αυτα3  ο3 ρων, η σειρα3  ισχυ3 ος 

καθορι3ζεται  ως κατωτε3ρω.  
  

1. Το συμφωνητικο3 . 

2. Η παρου3 σα Διακη3 ρυξη. 
3. Η Οικονομικη3  Προσφορα3 . 

4. Το Τιμολο3 γιο Δημοπρα3 τησης  
5. Η Ειδικη3  Συγγραφη3  Υποχρεω3 σεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.  Η Τεχνικη3  Συγγραφη3  Υποχρεω3 σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε3ς Προδιαγραφε3ς και τα  
 Παραρτη3 ματα τους,  

7. Η Τεχνικη3  Περιγραφη3  (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμο3 ς Δημοπρα3 τησης. 

9. Οι εγκεκριμε3νες μελε3τες του ε3ργου.  
10. Το εγκεκριμε3νο Χρονοδια3 γραμμα κατασκευη3 ς του ε3ργου. 

 
Άρθρο	6:	Γλώσσα	διαδικασίας	
 
6.1. Τα ε3γγραφα της συ3 μβασης συντα3 σσονται υποχρεωτικα3  στην ελληνικη3  γλω3 σσα και 

προαιρετικα3  και σε α3 λλες γλω3 σσες, συνολικα3  η3  μερικα3 . Σε περι3πτωση ασυμφωνι3ας μεταξυ3  των 

τμημα3 των των εγγρα3 φων της συ3 μβασης που ε3χουν συνταχθει3 σε περισσσο3 τερες γλω3 σσες, 
επικρατει3 η ελληνικη3  ε3κδοση. Τυχο3 ν ενστα3 σεις υποβα3 λλονται στην ελληνικη3  γλω3 σσα.  

6.2.  Οι προσφορε3ς και τα περιλαμβανο3 μενα σε αυτε3ς στοιχει3α, καθω3 ς και τα αποδεικτικα3  ε3γγραφα 
συντα3 σσονται στην ελληνικη3  γλω3 σσα η3  συνοδευ3 ονται απο3  επι3σημη μετα3 φραση3  τους στην 

ελληνικη3  γλω3 σσα. 	

6.3.  Στα αλλοδαπα3  δημο3 σια ε3γγραφα και δικαιολογητικα3  εφαρμο3 ζεται η Συνθη3κη της Χα3 γης της 

5.10.1961, που κυρω3 θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα3  τα αλλοδαπα3  ιδιωτικα3  ε3γγραφα 
συνοδευ3 ονται απο3  μετα3 φραση3  τους στην ελληνικη3  γλω3 σσα επικυρωμε3νη ει3τε απο3  προ3 σωπο 

αρμο3 διο κατα3  τις διατα3 ξεις της εθνικη3 ς νομοθεσι3ας ει3τε απο3  προ3σωπο κατα3  νο3 μο αρμο3 διο της 
χω3 ρας στην οποι3α ε3χει συνταχθει3 ε3γγραφο33. Επι3σης, γι3νονται υποχρεωτικα3  αποδεκτα3  ευκρινη3  

φωτοαντι3γραφα εγγρα3 φων που ε3χουν εκδοθει3 απο3  αλλοδαπε3ς αρχε3ς και ε3χουν επικυρωθει3 
απο3  δικηγο3 ρο, συ3 μφωνα με τα προβλεπο3 μενα στην παρ. 2 περ. β του α3 ρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κω3 δικας Διοικητικη3 ς Διαδικασι3ας”, αντικαταστα3 θηκε ως α3 νω με το α3 ρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014.	

6.4.    Ενημερωτικα3  και τεχνικα3  φυλλα3 δια και α3 λλα ε3ντυπα-εταιρικα3  η3  μη – με ειδικο3  τεχνικο3  

περιεχο3 μενο μπορου3 ν να υποβα3 λλονται σε α3 λλη γλω3 σσα, χωρι3ς να συνοδευ3 ονται απο3  
μετα3 φραση στην ελληνικη3 	

6.5. Η  επικοινωνι3α με την αναθε3τουσα αρχη3 , καθω3 ς και μεταξυ3  αυτη3 ς και του αναδο3χου, θα 
γι3νονται υποχρεωτικα3  στην ελληνικη3  γλω3 σσα. 

 
Άρθρο	7:	Εφαρμοστέα	νομοθεσία	
 
7.1. Για τη δημοπρα3 τηση του ε3ργου, την εκτε3λεση της συ3 μβασης και την κατασκευη3  του, 

εφαρμο3 ζονται οι διατα3 ξεις των παρακα3 τω νομοθετημα3 των, ο3 πως ισχυ3 ουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
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-	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»,	 	 και	 του	 ν.	 3614/2007	 (Α’	 267)	 «Διαχείριση,	
έλεγχος	 και	 εφαρμογή	 αναπτυξιακών	 παρεμβάσεων	 για	 την	 προγραμματική	 περίοδο	 2007	 -
2013»	34	
-	 του	 ν.	 4278/2014	 (Α΄157)	 και	 ειδικότερα	 το	 άρθρο	 59	 «Άρση	 περιορισμών	 συμμετοχής	
εργοληπτικών	επιχειρήσεων	σε	δημόσια	έργα»,	
-	του	ν.	4270/2014	(Α'	143)	«Αρχές	δημοσιονομικής	διαχείρισης	και	εποπτείας	(ενσωμάτωση	της	
Οδηγίας	2011/85/ΕΕ)	–	δημόσιο	λογιστικό	και	άλλες	διατάξεις»,	όπως	ισχύει	
-	 του	 ν.	 4250/2014	 «Διοικητικές	 Απλουστεύσεις	 -	 Καταργήσεις,	 Συγχωνεύσεις	 Νομικών	
Προσώπων	 και	 Υπηρεσιών	 του	 Δημοσίου	 Τομέα-Τροποποίηση	 Διατάξεων	 του	 π.δ.	 318/1992	
(Α΄161)	και	λοιπές	ρυθμίσεις»	(Α’	74	)	και	ειδικότερα	το	άρθρο	1	αυτού,	
-	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»,35	
-	 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»,	
-	των	παραγράφων	4	και	5	του	άρθρου	20,	των	άρθρων	80-110,	της	παραγράφου	1α	του	άρθρου	
176		ν.	3669/2008	(Α’	116)	«Κύρωση	της	Κωδικοποίησης	της	νομοθεσίας	κατασκευής	δημοσίων	
έργων»	(ΚΔΕ),	
-	 του	 ν.	 3548/2007	 (Α’	 68)	 «Καταχώριση	 δημοσιεύσεων	 των	 φορέων	 του	 Δημοσίου	 στο	
νομαρχιακό	και	τοπικό	Τύπο	και	άλλες	διατάξεις»,	
-	του	ν.	2690/1999	(Α'	45)	“Κύρωση	του	Κώδικα	∆ιοικητικής	∆ιαδικασίας	και	άλλες	διατάξεις”	
-	του	π.δ	80/2016	“Ανάληψη	υποχρεώσεων	από	τους	διατάκτες”	(	Α΄	145	)36	
-	του	π.δ	28/2015	(Α'	34)	“Κωδικοποίηση	διατάξεων	για	την	πρόσβαση	σε	δημόσια	έγγραφα	και	
στοιχεία”,	
-	 της	 με	 αριθ.	 ΔΝΣ/61034/ΦΝ	 466/29-12-2017	 Απόφασης	 του	 Υπουργού	 Υποδομών	 και	
Μεταφορών	 «Κατάρτιση,	 τήρηση	 και	 λειτουργία	 του	 Μητρώου	 μελών	 επιτροπών	 διαδικασιών	
σύναψης	 δημοσίων	 συμβάσεων	 έργων,	 μελετών	 και	 παροχής	 τεχνικών	 και	 λοιπών	 συναφών	
επιστημονικών	 υπηρεσιών	 (Μη.Μ.Ε.Δ.)	 της	 παρ.	 8	 (η)	 του	 άρθρου	 221	 του	 ν.	 4412/2016»	 (Β	
4841),	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 όμοια	 απόφαση	 ΥΑ	 ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ	 466/2-5-2018	 (Β	
1511).	
-	 της	 με	 αριθ.	 50844/11-5-2018	 Απόφασης	 του	 Υπουργού	 Οικονομίας	 και	 Ανάπτυξης	
«Συγκρότηση	 και	 ορισμός	 μελών	 γνωμοδοτικής	 επιτροπής	 επί	 της	 επάρκειας	 των	 ληφθέντων	
επανορθωτικών	μέτρων	οικονομικών	φορέων	προς	απόδειξη	της	αξιοπιστίας	τους»	(ΥΟΔΔ	279),	
όπως	τροποποιήθηκε	με	την	όμοια	απόφαση	77868	-	18/07/2018	(ΥΟΔΔ	441).		
της	με	αρ.	 	117384/26-10-2017	 	 	Κοινής	Υπουργικής	Απόφασης	(	3821	Β)	«Ρυθμίσεις	τεχνικών	
ζητημάτων	που	αφορούν	την	ανάθεση	των	Δημοσίων	Συμβάσεων	έργων,	μελετών,	και	παροχής	
τεχνικών	 και	 λοιπών	 συναφών	 επιστημονικών	 υπηρεσιών	 σχετικά	 με	 χρήση	 των	 επιμέρους	
εργαλείων	 και	 διαδικασιών	 	 του	 Εθνικού	 Συστήματος	 Ηλεκτρονικών	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».	
-	 της	 με	 αρ.	 57654/2017	 Υπουργικής	 Απόφασης	 (Β’	 1781)	 «Ρύθμιση	 ειδικότερων	 θεμάτων	
λειτουργίας	 και	 διαχείρισης	 του	 Κεντρικού	 Ηλεκτρονικού	 Μητρώου	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης»,	
-	της	με	αρ.	56902/215/19-5-2017	Υπουργικής	Απόφασης	(Β’	1924)	«Τεχνικές	λεπτομέρειες	και	
διαδικασίες	 λειτουργίας	 του	 Εθνικού	 Συστήματος	 Ηλεκτρονικών	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,	
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-	του Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) (Α’112) όπως ισχύει. 

 
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα	 για	 τη	 διασφάλιση	 της	 διαφάνειας	 και	 την	 αποτροπή					

καταστρατηγήσεων	 κατά	 τη	 διαδικασία	 σύναψης	 δημοσίων	 συμβάσεων” (Α' 30), ο3 πως 
τροποποιη3 θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ3 ρωση των στοιχει3ων του 
αναδο3χου με τα στοιχει3α του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση	ων	μετοχών	
Ελληνικών	Ανωνύμων	Εταιρειών	που	μετέχουν	στις	διαδικασίες	ανάληψης	έργων	ή	προμηθειών	
του	 Δημοσίου	 ή	 των	 νομικών	 προσώπων	 του	 ευρύτερου	 δημόσιου	 τομέα», η κοινη3  απο3 φαση 

των Υπουργω3 ν Ανα3 πτυξης και Επικρατει3ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα3  με τα  
‘’Δικαιολογητικά	 για	 την	 τήρηση	 των	 μητρώων	 του	 Ν.3310/2005,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
Ν.3414/2005’’, 37, καθω3 ς και η απο3 φαση του Υφυπουργου3  Οικονομι3ας και Οικονομικω3 ν υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός	 χωρών	 στις	 οποίες	 λειτουργούν	

εξωχώριες	εταιρίες”.  
 

7.3 Οι διατα3 ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ3 ρωση Κω3 δικα Φο3 ρου Προστιθε3μενης Αξι3ας». 
 

7.4 Οι σε εκτε3λεση των ανωτε3ρω διατα3 ξεων εκδοθει3σες κανονιστικε3ς πρα3 ξεις38, καθω3 ς και λοιπε3ς 
διατα3 ξεις που αναφε3ρονται ρητα3  η3  απορρε3ουν απο3  τα οριζο3 μενα στα συμβατικα3  τευ3 χη της 

παρου3 σας καθω3 ς και το συ3 νολο των διατα3 ξεων του ασφαλιστικου3 , εργατικου3 , 
περιβαλλοντικου3  και φορολογικου3  δικαι3ου	και γενικο3 τερα κα3 θε δια3 ταξη (Νο3μος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτικη3  εγκυ3 κλιος που διε3πει την ανα3 θεση και εκτε3λεση του ε3ργου της παρου3 σας 

συ3 μβασης, ε3στω και αν δεν αναφε3ρονται ρητα3 .  
 

7.5 Προσθήκες	και	 εν	γένει	προσαρμογές	άρθρων	της	διακήρυξης	 (πέραν	των	όσων	ήδη	
προβλέπονται	 ρητώς	 στο	 κείμενο	 της	 πρότυπης	 διακήρυξης)	 μπορούν	 να	
προστίθενται	και	να	περιλαμβάνονται,	μόνο	εφόσον	είναι	απόλυτα	συμβατές	με	την	
ισχύουσα	κάθε	φορά	νομοθεσία.	

 
Άρθρο	8:	Χρηματοδότηση	του	Έργου,	Φόροι,	Δασμοί,		κ.λ.π.-	Πληρωμή	Αναδόχου	
 
8.1. Το ε3ργο χρηματοδοτει3ται απο3  πιστω3 σεις του Προγρα3 μματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του 

Υπουργει3ου Εσωτερικω3 ν για το ποσο3  των 176.150,00€ και απο3  ΣΑΤΑ ΠΕ για το υπο3 λοιπο 
ποσο3  των 345.850,00€.  

Η δαπα3 νη βαρυ3 νει την με Κ.Α. 61.7331.0001 σχετικη3  πι3στωση στον προϋπολογισμο3  του 
Δη3 μου Λαμιε3ων. 

	 	
 Το ε3ργο	 υπο3 κειται στις κρατη3 σεις39 που προβλε3πονται για τα ε3ργα αυτα3 , 

περιλαμβανομε3νης της κρα3 τησης υ3 ψους 0,07 % υπε3ρ των λειτουργικω3 ν αναγκω3 ν της 

Ενιαι3ας Ανεξα3 ρτητης Αρχη3 ς Δημοσι3ων Συμβα3 σεων, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201140, της κρα3 τησης υ3 ψους 0,06 % υπε3ρ των λειτουργικω3 ν αναγκω3 ν της Αρχη3 ς 

Εξε3τασης Προδικαστικω3 ν Προσφυγω3 ν, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κρα3 τησης 6%0, συ3 μφωνα με τις διατα3 ξεις του α3 ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 

του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο3 φασης του 
Υπουργου3  Υποδομω3 ν και Μεταφορω3 ν (Β' 2235), καθω3 ς και της κρα3 τησης καθω3 ς και της 

κρα3 τησης 2,5%0 συ3 μφωνα με τις διατα3 ξεις του α3 ρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. 
Α΄/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 απο3 φασης του  

Υπουργου3  Μεταφορω3 ν (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/4-7-2019).   
 

8.2. Τα γενικα3  ε3ξοδα, ο3 φελος κ.λ.π. του Αναδο3χου και οι επιβαρυ3 νσεις απο3  φο3 ρους, δασμου3 ς 
κ.λ.π. καθορι3ζονται στο αντι3στοιχο α3 ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ3 νει τον Κυ3 ριο του 
Έργου. 
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8.3. Οι πληρωμε3ς θα γι3νονται συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι3στοιχο 

α3 ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη3  του εργολαβικου3  τιμη3 ματος θα γι3νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  

Η αναθε3τουσα αρχη3 41 μπορει3, κατα3  τη διαδικασι3α αξιολο3γησης των προσφορω3 ν, να καλε3σει τους 
οικονομικου3 ς φορει3ς, με3σω της  λειτουργικο3 τητας της ‘’Επικοινωνι3ας” του υποσυστη3 ματος να 

συμπληρω3 σουν η3  να διευκρινι3σουν τα ε3γγραφα η3  δικαιολογητικα3  που ε3χουν υποβα3 λει, 
συμπεριλαμβανομε3νης και της οικονομικη3 ς τους προσφορα3 ς, με3σα σε ευ3 λογη προθεσμι3α, η οποι3α δεν 
μπορει3 να ει3ναι μικρο3 τερη απο3  επτα3  (7) ημε3ρες απο3  την ημερομηνι3α κοινοποι3ησης σε αυτου3 ς της 

σχετικη3 ς προ3 σκλησης, συ3 μφωνα με τα ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στις διατα3 ξεις των α3 ρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του α3 ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδη3 ποτε διευκρι3νιση η3  συμπλη3 ρωση που υποβα3 λλεται απο3  τους προσφε3ροντες η3  υποψηφι3ους, 
χωρι3ς να ε3χει ζητηθει3 απο3  την αναθε3τουσα αρχη3 42, δεν λαμβα3 νεται υπο3 ψη. 

 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρου3 σα διαδικασι3α ε3χει εκδοθει3 η απο3 φαση με αρ. πρωτ. 14790/15-4-2020 
(ΑΔΑ:6ΚΨΒΩΛΚ-ΟΘΛ) για την ανα3 ληψη υποχρε3ωσης/ε3γκριση δε3σμευσης πι3στωσης για το 
οικονομικο3  ε3τος 2020 και με αρ.  AAY 401/13-4-202043. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι3τλος του ε3ργου ει3ναι:  
 «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου». 
 
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμο3 ς δημοπρα3 τησης του ε3ργου ανε3ρχεται σε44                420.967,74 Ευρώ  
και αναλυ3 εται σε: 

Δαπα3 νη Εργασιω3 ν:                                                                                                    310.193,20 €  
Γενικα3  ε3ξοδα και Όφελος εργολα3 βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                               55.834,78 €  
Απρο3 βλεπτα45                                                                                                                54.904,20 € 

(ποσοστου3  15% επι3 της δαπα3 νης εργασιω3 ν και του κονδυλι3ου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          
που αναλω3 νονται συ3 μφωνα με τους ο3 ρους του α3 ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

 

Ήτοι εκτιμώμενη αξία σύμβασης:                                                                      420.932,18 € 

Για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Ποσόν: 273.656,62 ευρώ 

Για έργα κατηγορίας: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  Ποσόν: 147.275,56 ευρώ. 

 

Στο ανωτε3ρω ποσο3  προβλε3πεται αναθεω3 ρηση στις τιμε3ς ποσου3 :                      35,56 €             
συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

Η παρου3 σα συ3 μβαση δεν υποδιαιρει3ται σε τμη3 ματα και ανατι3θεται ως ενιαι3ο συ3 νολο 
καθω3 ς αποτελει3 ενιαι3ο και αδιαι3ρετο ε3ργο.  

 
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 
Ανοικτο3  κολυμβητη3 ριο Δημοτικου3  Αθλητικου3  Κε3ντρου Λαμι3ας, Φλε3μιγκ και Ερυθρου3  Σταυρου3 , 

Δημοτικη3  Κοινο3 τητα Λαμιε3ων.  
 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Το ε3ργο αφορα3  στην αναβα3 θμιση του ανοικτου3  κολυμβητηρι3ου Λαμι3ας.  Ειδικο3 τερα 
προβλε3πονται: 

 εργασι3ες αντικατα3 στασης της πλακο3 στρωσης του δαπε3δου με χαλαζιακη3  επι3στρωση και 
ειδικα3  αντιολισθητικα3  κεραμικα3  πλακι3δια 

 εργασι3ες στεγα3 νωσης και αντικατα3 στασης πλακιδι3ων στις δυ3 ο πισι3νες και αντικατα3 σταση 
των βατη3 ρων με α3 λλους νε3ας τεχνολογι3ας 

 εργασι3ες επιχρισμα3 των, χρωματισμω3 ν και επιστε3γασης του μικρου3  κτιρι3ου που βρι3σκεται 
στο χω3 ρο του κολυμβητηρι3ου καθω3 ς και χρωματισμοι3 του στεγα3 στρου στις κερκι3δες, των 

κιγκλιδωμα3 των και των τοιχι3ων 

 εργασι3ες ανακαι3νισης της αι3θουσας του γυμναστηρι3ου  

 εργασι3ες αντικατα3 στασης του λε3βητα πετρελαι3ου με λε3βητα φυσικου3  αερι3ου 
 

 



 

17 

 εργασι3ες για τον φωτισμο3 , την θε3ρμανση και τον εξαερισμο3  κλειστου3  τηλεσκοπικου3  
στεγα3 στρου που θα καλυ3 ψει τις κολυμβητικε3ς δεξαμενε3ς 

 εργασι3ες για την αλλαγη3  και βελτι3ωση του φωτισμου3  του περιβα3 λλοντος χω3 ρου 
 

Επισημαίνεται ο3 τι, το φυσικο3  και οικονομικο3  αντικει3μενο των δημοπρατου3 μενων ε3ργων  δεν πρε3πει 

να μεταβα3 λλεται ουσιωδω3 ς κατα3  τη δια3 ρκεια εκτε3λεσης της συ3 μβασης, κατα3  τα οριζο3 μενα στην παρ. 
4 του α3 ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο3τητα μεταβολη3 ς υφι3σταται, μο3 νο υπο3  τις προϋποθε3σεις των 

α3 ρθρων 13246 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε3πεται η χρη3ση των «επι3 ε3λασσον» δαπανω3 ν με τους ακο3 λουθους ο3 ρους και περιορισμου3 ς: 

 Δεν τροποποιει3ται το «βασικο3  σχε3διο» της προκη3ρυξης, ου3 τε οι προδιαγραφε3ς του ε3ργου, ο3 πως 
περιγρα3 φονται στα συμβατικα3  τευ3 χη, ου3 τε καταργει3ται ομα3 δα εργασιω3 ν της αρχικη3 ς συ3 μβασης.  

 Δεν θι3γεται η πληρο3 τητα, ποιο3 τητα και λειτουργικο3 τητα του ε3ργου.  

 Δεν χρησιμοποιει3ται για την πληρωμη3  νε3ων εργασιω3 ν που δεν υπη3 ρχαν στην αρχικη3  συ3 μβαση.  

 Δεν υπερβαι3νει η δαπα3 νη αυτη3 , κατα3  τον τελικο3  εγκεκριμε3νο Ανακεφαλαιωτικο3  Πι3νακα Εργασιω3 ν 
του ε3ργου, ποσοστο3  ει3κοσι τοις εκατο3  (20%) της συμβατικη3 ς δαπα3 νης ομα3 δας εργασιω3 ν του 

ε3ργου ου3 τε, αθροιστικα3 , ποσοστο3  δε3κα τοις εκατο3  (10%) της δαπα3 νης της αρχικη3 ς αξι3ας 
συ3 μβασης χωρι3ς Φ.Π.Α., αναθεω3 ρηση τιμω3 ν και απρο3 βλεπτες δαπα3 νες. Στην αθροιστικη3  αυτη3  

ανακεφαλαι3ωση λαμβα3 νονται υπο3 ψη μο3νο οι μεταφορε3ς δαπα3 νης απο3  μι3α ομα3 δα εργασιω3 ν σε 
α3 λλη. 
Τα ποσα3  που εξοικονομου3 νται, εφο3 σον υπερβαι3νουν τα ανωτε3ρω ο3 ρια (20% η3  και 10%), 

μειω3 νουν ισο3 ποσα τη δαπα3 νη της αξι3ας συ3 μβασης χωρι3ς Φ.Π.Α., αναθεωρη3σεις και απρο3βλεπτες 
δαπα3 νες. Για τη χρη3 ση των «επι3 ε3λασσον δαπανω3 ν» απαιτει3ται σε κα3 θε περι3πτωση η συ3 μφωνη 

γνω3 μη του Τεχνικου3  Συμβουλι3ου, υ3 στερα απο3  ειση3γηση του φορε3α υλοποι3ησης. 
Ο προϋπολογισμο3 ς των ε3ργων στα οποι3α εφαρμο3 ζεται η παρα3 γραφος αυτη3  αναλυ3 εται σε 

Οομα3 δες εργασιω3 ν, οι οποι3ες συντι3θενται απο3  εργασι3ες που υπα3 γονται σε ενιαι3α υποσυ3 νολα του 
τεχνικου3  αντικειμε3νου των ε3ργων, ε3χουν παρο3 μοιο τρο3 πο κατασκευη3 ς και επιδε3χονται το ι3διο 

ποσοστο3  ε3κπτωσης στις τιμε3ς μονα3 δας τους. Με απο3 φαση του Υπουργου3  Υποδομω3 ν και 
Μεταφορω3 ν, η οποι3α μετα3  την ε3κδοση3  της θα ε3χει εφαρμογη3  σε ο3 λα τα ως α3 νω ε3ργα, 

προσδιορι3ζονται οι ομα3 δες εργασιω3 ν ανα3  κατηγορι3α ε3ργων. 

 

Άρθρο	12:	Προθεσμία	εκτέλεσης	του	έργου	
 

Η συνολικη3  προθεσμι3α εκτε3λεσης του ε3ργου, ορι3ζεται σε τριακόσιες	 (300)	 ημερολογιακές	
ημέρες	απο3  την ημε3ρα υπογραφη3 ς της συ3 μβασης47.  
Οι αποκλειστικε3ς και ενδεικτικε3ς τμηματικε3ς προθεσμι3ες του ε3ργου αναφε3ρονται στην Ε.Σ.Υ. 

	
Άρθρο	13:	Διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	-	Όροι	υποβολής	προσφορών	
 
13.1 Η επιλογη3  του Αναδο3χου, θα γι3νει συ3 μφωνα με την «ανοικτη3  διαδικασι3α» του α3 ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπο3  τις προϋποθε3σεις του νο3 μου αυτου3 . 
 	
13.2 Η οικονομικη3  προσφορα3  των διαγωνιζομε3νων, θα συνταχθει3 και υποβληθει3 συ3 μφωνα 

με τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 	
	
13.3		 Κα3 θε προσφε3ρων μπορει3 να υποβα3 λει μο3 νο μι3α προσφορα3 . 48 

 	
13.4	 Δεν επιτρε3πεται η υποβολη3  εναλλακτικω3 ν προσφορω3 ν.49 

 
13.5 Δε γι3νονται δεκτε3ς προσφορε3ς για με3ρος του αντικειμε3νου της συ3 μβασης. 
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Άρθρο	14:	Κριτήριο	Ανάθεσης	
 
Κριτη3 ριο για την ανα3 θεση της συ3 μβασης ει3ναι η πλε3ον συμφε3ρουσα απο3  οικονομικη3  α3 ποψη 

προσφορα3  μο3 νο βα3 σει τιμη3 ς (χαμηλο3 τερη τιμη3 ). 
 

Άρθρο	15:	Εγγύηση	συμμετοχής		
 

15.1 Για την συμμετοχη3  στον διαγωνισμο3  απαιτει3ται η κατα3 θεση απο3  τους συμμετε3χοντες 
οικονομικου3 ς φορει3ς, κατα3  τους ο3 ρους της παρ. 1 α) του α3 ρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικη3 ς επιστολη3 ς συμμετοχη3 ς, που ανε3ρχεται στο ποσο3  των 

τεσσα3 ρων χιλια3 δων διακοσι3ων δε3κα (4.210,00)   ευρω3 . 50 
 Στην περι3πτωση ε3νωσης οικονομικω3 ν φορε3ων, η εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς περιλαμβα3 νει 

και τον ο3 ρο ο3 τι η εγγυ3 ηση καλυ3 πτει τις υποχρεω3 σεις ο3 λων των οικονομικω3 ν φορε3ων 
που συμμετε3χουν στην ε3νωση.	

	
15.2 Οι εγγυητικε3ς επιστολε3ς συμμετοχη3 ς περιλαμβα3 νουν, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα3 χιστον τα ακο3 λουθα στοιχει3α :  
 α) την ημερομηνι3α ε3κδοσης,  

 β) τον εκδο3 τη,  
 γ) τον κυ3 ριο του ε3ργου η3  το φορε3α κατασκευη3 ς του ε3ργου Δήμο	Λαμιέων  προς τον 

οποι3ο απευθυ3 νονται,  
 δ) τον αριθμο3  της εγγυ3 ησης,  

 ε) το ποσο3  που καλυ3 πτει η εγγυ3 ηση,  
 στ) την πλη3 ρη επωνυμι3α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ3 θυνση του οικονομικου3  φορε3α υπε3ρ 

του οποι3ου εκδι3δεται η εγγυ3 ηση (στην περι3πτωση ε3νωσης αναγρα3 φονται ο3 λα τα 

παραπα3 νω για κα3 θε με3λος της ε3νωσης),  
 ζ) τους ο3 ρους ο3 τι: αα) η εγγυ3 ηση παρε3χεται ανε3κκλητα και ανεπιφυ3 λακτα, ο δε 

εκδο3 της παραιτει3ται του δικαιω3 ματος της διαιρε3σεως και της διζη3 σεως, και ββ) ο3 τι 
σε περι3πτωση κατα3 πτωσης αυτη3 ς, το ποσο3  της κατα3 πτωσης υπο3 κειται στο εκα3 στοτε 

ισχυ3 ον τε3λος χαρτοση3 μου,  
 η) τα στοιχει3α της διακη3 ρυξης (αριθμο3 ς, ε3τος, τι3τλος ε3ργου ) και την  καταληκτικη3  

ημερομηνι3α υποβολη3 ς προσφορω3 ν,  
 θ) την ημερομηνι3α λη3 ξης η3  τον χρο3 νο ισχυ3 ος της εγγυ3 ησης,  

 ι) την ανα3 ληψη υποχρε3ωσης απο3  τον εκδο3 τη της εγγυ3 ησης να καταβα3 λει το ποσο3  της 
εγγυ3 ησης ολικα3  η3  μερικα3  εντο3 ς πε3ντε (5) ημερω3 ν μετα3  απο3  απλη3  ε3γγραφη 

ειδοποι3ηση εκει3νου προς τον οποι3ο απευθυ3 νεται.  
(Στο σημει3ο αυτο3  γι3νεται παραπομπη3  στα σχετικα3  υποδει3γματα, εφο3 σον υπα3 ρχουν). 

 
15.3	 Η εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς πρε3πει να ισχυ3 ει τουλα3 χιστον για τρια3 ντα (30) ημε3ρες μετα3  

τη λη3 ξη του χρο3 νου ισχυ3 ος της προσφορα3 ς του α3 ρθρου 19 της παρου3 σας, η3 τοι με3χρι 

22/04/2021, α3 λλως η προσφορα3  απορρι3πτεται. Η αναθε3τουσα αρχη3  μπορει3, πριν τη 
λη3 ξη της προσφορα3 ς, να ζητα3  απο3  τον προσφε3ροντα να παρατει3νει, πριν τη λη3 ξη 

τους, τη δια3 ρκεια ισχυ3 ος της προσφορα3 ς και της εγγυ3 ησης συμμετοχη3 ς. 
 

15.4	 Η εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς καταπι3πτει, υπε3ρ του κυρι3ου του ε3ργου, μετα3  απο3  γνω3 μη του 
Τεχνικου3  Συμβουλι3ου αν ο προσφε3ρων αποσυ3 ρει την προσφορα3  του κατα3  τη δια3 ρκεια 

ισχυ3 ος αυτη3 ς και στις περιπτω3 σεις του α3 ρθρου 4.2 της παρου3 σας. 
Η ε3νσταση του αναδο3χου κατα3  της αποφα3 σεως δεν αναστε3λλει την ει3σπραξη του 

ποσου3  της εγγυη3 σεως. 
	
15.5  Η εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς επιστρε3φεται στον ανα3 δοχο με την προσκο3 μιση της εγγυ3 ησης	
	 καλη3 ς εκτε3λεσης. 

 Η εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς επιστρε3φεται στους λοιπου3 ς προσφε3ροντες, συ3 μφωνα με τα 
ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 72 του ν. 4412/2016 51. 
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Άρθρο	16:	Χορήγηση	Προκαταβολής	–	Ρήτρα	πρόσθετης	καταβολής	(Πριμ)52	
 
16.1	 Δεν	προβλε3πεται η χορη3 γηση προκαταβολη3 ς στον Ανα3 δοχο υ3 ψους 5%.53 

	
Άρθρο	17:		Εγγυήσεις	καλής	εκτέλεσης	και	λειτουργίας	του	έργου		
 

17.1 Για την υπογραφη3  της συ3 μβασης απαιτει3ται η παροχη3  εγγυ3 ησης καλη3 ς εκτε3λεσης, συ3 μφωνα 

με το α3 ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ3 ψος της οποι3ας καθορι3ζεται σε ποσοστο3   5%  επι3 

της αξι3ας της συ3 μβασης, χωρι3ς Φ.Π.Α. και κατατι3θεται πριν η3  κατα3  την υπογραφη3  της συ3 μβασης. 

Η εγγυ3 ηση καλη3 ς εκτε3λεσης καταπι3πτει στην περι3πτωση παρα3 βασης των ο3 ρων της συ3 μβασης, 

ο3 πως αυτη3  ειδικο3 τερα ορι3ζει. 

Σε περι3πτωση τροποποι3ησης της συ3 μβασης κατα3  το α3 ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι3α 

συνεπα3 γεται αυ3 ξηση της συμβατικη3 ς αξι3ας, ο ανα3 δοχος ει3ναι υποχρεωμε3νος να καταθε3σει πριν 

την τροποποι3ηση, συμπληρωματικη3  εγγυ3 ηση το υ3 ψος της οποι3ας ανε3ρχεται σε ποσοστο3  5% επι3 

του ποσου3  της αυ3 ξησης χωρι3ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ3 ηση καλη3 ς εκτε3λεσης της συ3 μβασης καλυ3 πτει συνολικα3  και χωρι3ς διακρι3σεις την 

εφαρμογη3  ο3 λων των ο3 ρων της συ3 μβασης και κα3 θε απαι3τηση της αναθε3τουσας αρχη3 ς η3  του 

κυρι3ου του ε3ργου ε3ναντι του αναδο3χου. 

Η εγγυ3 ηση καλη3 ς εκτε3λεσης καταπι3πτει υπε3ρ του κυρι3ου του ε3ργου, με αιτιολογημε3νη απο3 φαση 

του Προϊσταμε3νου της Διευθυ3 νουσας Υπηρεσι3ας, ιδι3ως μετα3  την οριστικοποι3ηση της ε3κπτωσης 

του αναδο3χου. Η ε3νσταση του αναδο3χου κατα3  της αποφα3 σεως δεν αναστε3λλει την ει3σπραξη του 

ποσου3  της εγγυη3 σεως. 

Οι εγγυητικε3ς επιστολε3ς καλη3 ς εκτε3λεσης περιλαμβα3 νουν κατ’ ελα3 χιστον τα αναφερο3 μενα στην 

παρα3 γραφο 15.2 της παρου3 σας και επιπρο3 σθετα, τον αριθμο3  και τον τι3τλο της σχετικη3 ς 

συ3 μβασης .  

	

17.2 Εγγυ3 ηση καλη3 ς λειτουργι3ας  

Δεν προβλε3πεται η εγγυ3 ηση καλη3 ς λειτουργι3ας.54 

	

Άρθρο	17Α:	Έκδοση	εγγυητικών	

17.Α.1. Οι εγγυητικε3ς επιστολε3ς των α3 ρθρων 15, 16 και 17 εκδι3δονται απο3  πιστωτικα3  ή 
χρηματοδοτικά ιδρυ3 ματα η3  ασφαλιστικε3ς επιχειρη3 σεις κατα3  την ε3ννοια των περιπτω3 σεων β  ́ και γ  ́

της παρ. 1 του α3 ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 1́3) που λειτουργου3 ν νο3μιμα στα κρα3 τη- με3λη της 
Ενωσης η3  του Ευρωπαϊκου3  Οικονομικου3  Χω3 ρου η3  στα κρα3 τη-με3ρη της ΣΔΣ και ε3χουν, συ3 μφωνα με τις 

ισχυ3 ουσες διατα3 ξεις, το δικαι3ωμα αυτο3 . Μπορου3 ν, επι3σης, να εκδι3δονται απο3  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
η3  να παρε3χονται με γραμμα3 τιο του Ταμει3ου Παρακαταθηκω3 ν και Δανει3ων,	με παρακατα3 θεση σε αυτο3  

του αντι3στοιχου χρηματικου3  ποσου3 .	55  

Αν συσταθει3 παρακαταθη3κη με γραμμα3 τιο παρακατα3 θεσης χρεογρα3 φων στο Ταμει3ο Παρακαταθηκω3 ν 
και Δανει3ων, τα τοκομερι3δια η3  μερι3σματα που λη3 γουν κατα3  τη δια3 ρκεια της εγγυ3 ησης επιστρε3φονται 

μετα3  τη λη3 ξη τους στον υπε3ρ ου η εγγυ3 ηση οικονομικο3  φορε3α. 

	

17.Α.2	Οι εγγυητικε3ς επιστολε3ς εκδι3δονται κατ’ επιλογη3  του οικονομικου3  φορε3α/ αναδο3χου απο3  

ε3ναν η3  περισσο3 τερους εκδο3 τες της παραπα3 νω παραγρα3 φου, ανεξαρτη3 τως του υ3 ψους των.	  

Εα3 ν η εγγυ3 ηση εκδοθει3 απο3  αλλοδαπο3  πιστωτικο3  ι3δρυμα μπορει3 να συνταχθει3 σε μι3α απο3  τις επι3σημες 
γλω3 σσες της Ευρωπαϊκη3 ς Ένωσης, αλλα3  θα συνοδευ3 εται απαραι3τητα απο3  μετα3 φραση στην ελληνικη3  
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γλω3 σσα, συ3 μφωνα και με τα ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 6.3. της παρου3 σας. 

 
Η αναθε3τουσα αρχη3  επικοινωνει3 με τους φορει3ς που φε3ρονται να ε3χουν εκδω3 σει τις εγγυητικε3ς 

επιστολε3ς, προκειμε3νου να διαπιστω3 σει την εγκυρο3 τητα3  τους56.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω3 ν57 ορι3ζεται η 

23/06/2020, ημε3ρα Τρι3τη και ώρα 23:00μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.58 

 

Αν, για λο3γους ανωτε3ρας βι3ας η3  για τεχνικου3 ς λο3γους δεν διενεργηθει3 η αποσφρα3 γιση κατα3  την 

ορισθει3σα ημε3ρα η3  αν με3χρι τη με3ρα αυτη3  δεν ε3χει υποβληθει3 καμι3α προσφορα3 , η αποσφρα3 γιση και η 

καταληκτικη3  ημερομηνι3α αντι3στοιχα μετατι3θενται σε οποιαδη3 ποτε α3 λλη ημε3ρα, με απο3 φαση της 

αναθε3τουσας αρχη3 ς. Η απο3 φαση αυτη3  κοινοποιει3ται  στους προσφε3ροντες, με3σω της 

λειτουργικο3 τητας “Επικοινωνι3α”,  πε3ντε (5) τουλα3 χιστον εργα3 σιμες ημε3ρες πριν τη νε3α ημερομηνι3α,  

και αναρτα3 ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελι3δα της αναθε3τουσας αρχη3 ς, εφο3 σον διαθε3τει, καθω3 ς και 

στον ειδικο3 , δημο3 σια προσβα3 σιμο, χω3 ρο “ηλεκτρονικοι3 διαγωνισμοι3” της πυ3 λης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νε3α αυτη3  ημερομηνι3α δεν καταστει3 δυνατη3  η 

αποσφρα3 γιση των προσφορω3 ν η3  δεν υποβληθου3 ν προσφορε3ς, μπορει3 να ορισθει3 και νε3α ημερομηνι3α, 

εφαρμοζομε3νων κατα3  τα λοιπα3  των διατα3 ξεων των δυ3 ο προηγου3 μενων εδαφι3ων.  

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα3 θε υποβαλλο3 μενη προσφορα3  δεσμευ3 ει τον συμμετε3χοντα στον διαγωνισμο3  κατα3  τη δια3 ταξη του 

α3 ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια3 στημα εννε3α (9) μηνω3 ν59, απο3  την ημερομηνι3α λη3 ξης της 

προθεσμι3ας υποβολη3 ς των προσφορω3 ν. 

Η αναθε3τουσα αρχη3  μπορει3, πριν τη λη3 ξη του χρο3 νου ισχυ3 ος της προσφορα3 ς, να ζητα3  απο3  τους 
προσφε3ροντες να παρατει3νουν τη δια3 ρκεια ισχυ3 ος της προσφορα3 ς τους και της εγγυ3 ησης 
συμμετοχη3 ς. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 

1. Η προκη3 ρυξη συ3 μβασης 60 και η παρου3 σα Διακη3ρυξη δημοσιευ3 θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακη3 ρυξη αναρτα3 ται και στην ιστοσελι3δα της αναθε3τουσας αρχη3 ς (www.lamia.gr), 
συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 2 της παρου3 σας. 

3. Περι3ληψη της παρου3 σας Διακη3 ρυξης δημοσιευ3 εται στον Ελληνικο3  Τυ3 πο61, συ3 μφωνα με το 
α3 ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα3 ται στο προ3 γραμμα “Διαυ3 γεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα ε3ξοδα των εκ της κει3μενης νομοθεσι3ας απαραι3τητων δημοσιευ3 σεων της προκη3 ρυξης της 

δημοπρασι3ας στην οποι3α αναδει3χθηκε ανα3 δοχος, βαρυ3 νουν τον ι3διο και εισπρα3 ττονται με τον πρω3 το 

λογαριασμο3  πληρωμη3 ς του ε3ργου.  Τα ε3ξοδα δημοσιευ3 σεων των τυχο3 ν προηγου3 μενων διαγωνισμω3 ν 
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για την ανα3 θεση του ι3διου ε3ργου, καθω3 ς και τα ε3ξοδα των μη απαραι3τητων εκ του νο3 μου 

δημοσιευ3 σεων βαρυ3 νουν την αναθε3τουσα αρχη3  και καταβα3 λλονται απο3  τις πιστω3 σεις του ε3ργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ΄	

 

Η συ3 μβαση ανατι3θεται βα3 σει του κριτηρι3ου του α3 ρθρου 14 της παρου3 σας, σε προσφε3ροντα ο οποι3ος 
δεν αποκλει3εται απο3  τη συμμετοχη3  βα3 σει της παρ. Α του α3 ρθρου 22 της παρου3 σας και πληροι3 τα 
κριτη3 ρια επιλογη3 ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α3 ρθρου 22 της παρου3 σας. 

 
Άρθρο	21:	Δικαιούμενοι	συμμετοχής	στη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης		
 	
21.	 1 Δικαι3ωμα συμμετοχη3 ς ε3χουν φυσικα3  η3  νομικα3  προ3 σωπα, η3  ενω3 σεις αυτω3 ν 62 που 

δραστηριοποιου3 νται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	ΚΑΙ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 63και που 
ει3ναι εγκατεστημε3να σε: 

α) σε κρα3 τος-με3λος της Ένωσης, 
β) σε κρα3 τος-με3λος του Ευρωπαϊκου3  Οικονομικου3  Χω3 ρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρι3τες χω3 ρες που ε3χουν υπογρα3 ψει και κυρω3 σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο3  που η υπο3  ανα3 θεση δημο3σια 
συ3 μβαση καλυ3 πτεται απο3  τα Παραρτη3 ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε3ς σημειω3 σεις του σχετικου3  με 

την Ένωση Προσαρτη3 ματος I της ως α3 νω Συμφωνι3ας, καθω3 ς και 
δ) σε τρι3τες χω3 ρες που δεν εμπι3πτουν στην περι3πτωση γ  ́ της παρου3 σας παραγρα3 φου και ε3χουν 

συνα3 ψει διμερει3ς η3  πολυμερει3ς συμφωνι3ες με την Ένωση σε θε3ματα διαδικασιω3 ν ανα3 θεσης δημοσι3ων 
συμβα3 σεων.	
	
21.2 Οικονομικο3 ς φορε3ας συμμετε3χει ει3τε μεμονωμε3να ει3τε ως με3λος ε3νωσης.64,	
	
21.3 Οι ενω3 σεις	οικονομικω3 ν φορε3ων συμμετε3χουν υπο3  τους ο3 ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α3 ρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του α3 ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτει3ται απο3  τις εν λο3γω ενω3 σεις να περιβληθου3 ν συγκεκριμε3νη νομικη3  μορφη3  για την υποβολη3  
προσφορα3 ς. Σε περι3πτωση που η ε3νωση αναδειχθει3 ανα3 δοχος η νομικη3  της μορφη3  πρε3πει να ει3ναι 

τε3τοια που να εξασφαλι3ζεται η υ3 παρξη ενο3 ς και μοναδικου3  φορολογικου3  μητρω3 ου για την ε3νωση (πχ 
κοινοπραξι3α). 

 

Άρθρο	22:	Κριτήρια	ποιοτικής	επιλογής		

Οι μεμονωμε3νοι προσφε3ροντες πρε3πει να ικανοποιου3 ν ο3 λα τα κριτη3 ρια ποιοτικη3 ς επιλογη3 ς.  

Στην περι3πτωση ε3νωσης οικονομικω3 ν φορε3ων, ισχυ3 ουν τα εξη3 ς : 

- αναφορικα3  με τις απαιτη3 σεις του α3 ρθρου 22 Α της παρου3 σας, αυτε3ς θα πρε3πει να ικανοποιου3 νται 

απο3  κα3 θε με3λος της ε3νωσης  

- αναφορικα3  με τις απαιτη3 σεις του α3 ρθρου 22.Β της παρου3 σας, κα3 θε με3λος της ε3νωσης θα πρε3πει να 

ει3ναι εγγεγραμμε3νο στο σχετικο3  επαγγελματικο3  μητρω3 ο, συ3 μφωνα με τα ειδικο3 τερα στο ως α3 νω 

α3 ρθρο, τουλα3 χιστον σε μια απο3  τις κατηγορι3ες που αφορα3  στο υπο3  ανα3 θεση ε3ργο. Περαιτε3ρω, 

αθροιστικα3  πρε3πει να καλυ3 πτονται ο3 λες οι κατηγορι3ες του ε3ργου.  

22.Α.	Λόγοι	αποκλεισμού 

Κα3 θε προσφε3ρων αποκλείεται	 απο3  τη συμμετοχη3  σε διαδικασι3α συ3 ναψης συ3 μβασης, εφο3 σον 

συντρε3χει στο προ3σωπο3  του (αν προ3 κειται για μεμονωμε3νο φυσικο3  η3  νομικο3  προ3 σωπο) η3  σε ε3να απο3  

τα με3λη του (αν προ3 κειται περι3 ε3νωσης οικονομικω3 ν φορε3ων) ε3νας απο3  τους λο3γους των παρακα3 τω 

περιπτω3 σεων:	

22.A.1. Όταν υπα3 ρχει εις βα3 ρος του  αμετα3 κλητη65 καταδικαστικη3  απο3 φαση για ε3ναν απο3  τους 

ακο3 λουθους λο3γους: 

α) συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση, ο3 πως αυτη3  ορι3ζεται στο α3 ρθρο 2 της απο3 φασης-πλαι3σιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι3ου της 24ης Οκτωβρι3ου 2008, για την καταπολε3μηση του οργανωμε3νου 

εγκλη3 ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),	
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β)	δωροδοκία,	ο3 πως ορι3ζεται στο α3 ρθρο 3 της συ3 μβασης περι3 της καταπολε3μησης της διαφθορα3 ς 

στην οποι3α ενε3χονται υπα3 λληλοι των Ευρωπαϊκω3 ν Κοινοτη3 των η3  των κρατω3 ν-μελω3 ν της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα3 γραφο 1 του α3 ρθρου 2 της απο3 φασης-πλαι3σιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι3ου της 22ας Ιουλι3ου 2003, για την καταπολε3μηση της δωροδοκι3ας στον 

ιδιωτικο3  τομε3α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω3 ς και ο3 πως ορι3ζεται στην κει3μενη νομοθεσι3α η3  

στο εθνικο3  δι3καιο του οικονομικου3  φορε3α,	

γ)	απάτη, κατα3  την ε3ννοια του α3 ρθρου 1 της συ3 μβασης σχετικα3  με την προστασι3α των οικονομικω3 ν 

συμφερο3 ντων των Ευρωπαϊκω3 ν Κοινοτη3 των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι3α κυρω3 θηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),	

δ)	τρομοκρατικά	εγκλήματα	ή	εγκλήματα	συνδεόμενα με τρομοκρατικε3ς δραστηριο3 τητες, ο3 πως 

ορι3ζονται, αντιστοι3χως, στα α3 ρθρα 1 και 3 της απο3φασης-πλαι3σιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι3ου της 

13ης Ιουνι3ου 2002, για την καταπολε3μηση της τρομοκρατι3ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η3  ηθικη3  

αυτουργι3α η3  συνε3ργεια η3  απο3 πειρα δια3 πραξης εγκλη3 ματος, ο3 πως ορι3ζονται στο α3 ρθρο 4 αυτη3 ς,	

ε)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	η3  χρηματοδο3 τηση της τρομοκρατι3ας, 

ο3 πως αυτε3ς ορι3ζονται στο α3 ρθρο 1 της Οδηγι3ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου3  Κοινοβουλι3ου και του 

Συμβουλι3ου της 26ης Οκτωβρι3ου 2005, σχετικα3  με την προ3 ληψη της χρησιμοποι3ησης του 

χρηματοπιστωτικου3  συστη3 ματος για τη νομιμοποι3ηση εσο3 δων απο3  παρα3 νομες δραστηριο3 τητες και τη 

χρηματοδο3 τηση της τρομοκρατι3ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποι3α ενσωματω3 θηκε στην 

εθνικη3  νομοθεσι3α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),	

στ)	παιδική	 εργασία	και	άλλες	μορφές	 εμπορίας	ανθρώπων, ο3 πως ορι3ζονται στο α3 ρθρο 2 της 

Οδηγι3ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου3  Κοινοβουλι3ου και του Συμβουλι3ου της 5ης Απριλι3ου 2011, για 

την προ3 ληψη και την καταπολε3μηση της εμπορι3ας ανθρω3 πων και για την προστασι3α των θυμα3 των 

της, καθω3 ς και για την αντικατα3 σταση της απο3 φασης-πλαι3σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι3ου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποι3α ενσωματω3 θηκε στην εθνικη3  νομοθεσι3α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικο3 ς φορε3ας αποκλει3εται επι3σης ο3 ταν το προ3 σωπο εις βα3 ρος του οποι3ου εκδο3 θηκε  

αμετα3 κλητη καταδικαστικη3  απο3 φαση ει3ναι με3λος του διοικητικου3 , διευθυντικου3  η3  εποπτικου3  

οργα3 νου του εν λο3γω οικονομικου3  φορε3α η3  ε3χει εξουσι3α εκπροσω3 πησης, λη3 ψης αποφα3 σεων η3  

ελε3γχου σε αυτο3 . 

Στις περιπτω3 σεις εταιρειω3 ν περιορισμε3νης ευθυ3 νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω3 ν εταιρειω3 ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και	

Ιδιωτικω3 ν Κεφαλαιουχικω3 ν Εταιρειω3 ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρε3ωση του προηγου3 μενου εδαφι3ου, αφορα3   

τους διαχειριστε3ς. 

Στις περιπτω3 σεις ανωνυ3 μων εταιρειω3 ν (Α.Ε.), η υποχρε3ωση του προηγου3 μενου εδαφι3ου  αφορα3   τον 

Διευθυ3 νοντα Συ3 μβουλο, καθω3 ς και ο3 λα τα με3λη του Διοικητικου3  Συμβουλι3ου. 

Στις περιπτω3 σεις των συνεταιρισμω3 ν, η εν λο3γω υποχρε3ωση αφορα3  τα με3λη του Διοικητικου3  

Συμβουλι3ου66.	

22.A.2 Όταν ο  προσφε3ρων ε3χει αθετη3σει τις υποχρεω3 σεις του ο3σον αφορα3  στην	καταβολη3  φο3 ρων η3  

εισφορω3 ν κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης και αυτο3  ε3χει διαπιστωθει3 απο3  δικαστικη3  η3  διοικητικη3  απο3 φαση με 

τελεσι3δικη και δεσμευτικη3  ισχυ3 , συ3 μφωνα με διατα3 ξεις της χω3 ρας ο3 που ει3ναι εγκατεστημε3νος η3  την 

εθνικη3  νομοθεσι3α η3 /και η αναθε3τουσα αρχη3  μπορει3 να αποδει3ξει με τα κατα3 λληλα με3σα ο3 τι ο 

προσφε3ρων ε3χει αθετη3 σει τις υποχρεω3 σεις του ο3 σον αφορα3  την καταβολη3  φο3 ρων η3  εισφορω3 ν 

κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης. 

Αν ο προσφε3ρων ει3ναι Έλληνας πολι3της η3  ε3χει την εγκατα3 σταση3  του στην Ελλα3 δα, οι υποχρεω3 σεις 

του που αφορου3 ν τις εισφορε3ς κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης καλυ3 πτουν, το3σο την κυ3 ρια, ο3σο και την 

επικουρικη3  ασφα3 λιση. 

Δεν αποκλει3εται ο προσφε3ρων, ο3 ταν ε3χει εκπληρω3 σει τις υποχρεω3 σεις του, ει3τε καταβα3 λλοντας τους 
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φο3 ρους η3  τις εισφορε3ς κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης που οφει3λει, συμπεριλαμβανομε3νων, κατα3  περι3πτωση, 

των δεδουλευμε3νων το3 κων η3  των προστι3μων, ει3τε υπαγο3 μενος σε δεσμευτικο3  διακανονισμο3  για την 

καταβολη3  τους. 

22.Α.2α  Η αναθε3τουσα αρχη3  γνωρι3ζει η3  μπορει3 να αποδει3ξει με τα κατα3 λληλα με3σα ο3 τι ε3χουν 

επιβληθει3 σε βα3 ρος του οικονομικου3  φορε3α, με3σα σε χρονικο3  δια3 στημα δυ3 ο (2) ετω3 ν πριν απο3  την 
ημερομηνι3α λη3 ξης της προθεσμι3ας υποβολη3 ς προσφορα3 ς:  

αα) τρεις (3) πρα3 ξεις επιβολη3 ς προστι3μου απο3  τα αρμο3 δια ελεγκτικα3  ο3 ργανα του Σω3 ματος 
Επιθεω3 ρησης Εργασι3ας για παραβα3 σεις της εργατικη3 ς νομοθεσι3ας που χαρακτηρι3ζονται, συ3 μφωνα με 

την υπουργικη3  απο3 φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο3 πως εκα3 στοτε ισχυ3 ει, ως «υψηλη3 ς» η3  «πολυ3  
υψηλη3 ς» σοβαρο3 τητας, οι οποι3ες προκυ3 πτουν αθροιστικα3  απο3  τρεις (3) διενεργηθε3ντες ελε3γχους, η3  

ββ) δυ3 ο (2) πρα3 ξεις επιβολη3 ς προστι3μου απο3  τα αρμο3 δια ελεγκτικα3  ο3 ργανα του Σω3 ματος 
Επιθεω3 ρησης Εργασι3ας για παραβα3 σεις της εργατικη3 ς νομοθεσι3ας που αφορου3 ν την αδη3 λωτη 

εργασι3α, οι οποι3ες προκυ3 πτουν αθροιστικα3  απο3  δυ3 ο (2) διενεργηθε3ντες ελε3γχους.  

Οι υπο3  αα΄ και ββ΄ κυρω3 σεις πρε3πει να ε3χουν αποκτη3 σει τελεσι3δικη και δεσμευτικη3  ισχυ3 67. 

22.A.3  α) Κατ’εξαι3ρεση, για τους πιο κα3 τω επιτακτικου3 ς λο3γους δημο3 σιου συμφε3ροντος ............ 
68( ο3 πως δημο3 σιας υγει3ας η3  προστασι3ας του περιβα3 λλοντος, οι οποι3οι συμπληρω3 νονται απο3  την 

αναθε3τουσα αρχη3  ) δεν εφαρμο3 ζονται οι παρα3 γραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαι3ρεση, ο3 ταν ο αποκλεισμο3 ς ει3ναι σαφω3 ς δυσανα3 λογος, ιδι3ως ο3 ταν μο3 νο μικρα3  ποσα3  των 

φο3 ρων η3  των εισφορω3 ν κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης δεν ε3χουν καταβληθει3 η3  ο3 ταν ο προσφε3ρων 

ενημερω3 θηκε σχετικα3  με το ακριβε3ς ποσο3  που οφει3λεται λο3γω αθε3τησης των υποχρεω3 σεω3 ν του ο3 σον 

αφορα3  στην καταβολη3  φο3 ρων η3  εισφορω3 ν κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης σε χρο3 νο κατα3  τον οποι3ο δεν ει3χε 

τη δυνατο3 τητα να λα3 βει με3τρα, συ3 μφωνα με το τελευται3ο εδα3 φιο της περ. β' της παρ. 2 του α3 ρθρου 73 

ν. 4412/2016, πριν απο3  την εκπνοη3  της προθεσμι3ας υποβολη3 ς προσφορα3 ς του α3 ρθρου 18 της 

παρου3 σας, δεν εφαρμο3 ζεται 69η παρα3 γραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:70 

(α) ε3χει αθετη3 σει τις υποχρεω3 σεις που προβλε3πονται στην παρ. 2 του α3 ρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εα3 ν ο οικονομικο3 ς φορε3ας τελει3 υπο3  πτω3 χευση η3  ε3χει υπαχθει3 σε διαδικασι3α εξυγι3ανσης η3  ειδικη3 ς 

εκκαθα3 ρισης	 η3  τελει3 υπο3  αναγκαστικη3  διαχει3ριση απο3  εκκαθαριστη3  η3  απο3  το δικαστη3 ριο η3  ε3χει 

υπαχθει3 σε διαδικασι3α πτωχευτικου3  συμβιβασμου3  η3  ε3χει αναστει3λει τις επιχειρηματικε3ς του 

δραστηριο3 τητες η3  εα3 ν βρι3σκεται σε οποιαδη3 ποτε ανα3 λογη κατα3 σταση προκυ3 πτουσα απο3  παρο3 μοια 

διαδικασι3α, προβλεπο3 μενη σε εθνικε3ς διατα3 ξεις νο3μου. Η αναθε3τουσα αρχη3  μπορει3 να μην αποκλει3ει 

ε3ναν οικονομικο3  φορε3α, ο οποι3ος βρι3σκεται σε μια εκ των καταστα3 σεων που αναφε3ρονται στην 

παραπα3 νω περι3πτωση, υπο3  την προϋπο3 θεση ο3 τι η αναθε3τουσα αρχη3  ε3χει αποδει3ξει ο3 τι ο εν λο3γω 

φορε3ας ει3ναι σε θε3ση να εκτελε3σει τη συ3 μβαση, λαμβα3 νοντας υπο3 ψη τις ισχυ3 ουσες διατα3 ξεις και τα 

με3τρα για τη συνε3χιση της επιχειρηματικη3 ς του λειτουργι3ας (παρ. 5 α3 ρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπα3 ρχουν επαρκω3 ς ευ3 λογες ενδει3ξεις που οδηγου3 ν στο συμπε3ρασμα ο3 τι ο οικονομικο3 ς φορε3ας 

συνη3 ψε συμφωνι3ες με α3 λλους οικονομικου3 ς φορει3ς με στο3χο τη στρε3βλωση του ανταγωνισμου3 , 

δ) εα3 ν μι3α κατα3 σταση συ3 γκρουσης συμφερο3 ντων κατα3  την ε3ννοια του α3 ρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορει3 να θεραπευθει3 αποτελεσματικα3  με α3 λλα, λιγο3 τερο παρεμβατικα3 , με3σα, 

(ε) εα3 ν μι3α κατα3 σταση στρε3βλωσης του ανταγωνισμου3  απο3  την προ3 τερη συμμετοχη3  των οικονομικω3 ν 

φορε3ων κατα3  την προετοιμασι3α της διαδικασι3ας συ3 ναψης συ3 μβασης, κατα3  τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει3 να θεραπευθει3 με α3 λλα, λιγο3 τερο παρεμβατικα3 , με3σα, 

(στ) εα3 ν ο οικονομικο3 ς φορε3ας ε3χει επιδει3ξει σοβαρη3  η3  επαναλαμβανο3 μενη πλημμε3λεια κατα3  την 

εκτε3λεση ουσιω3 δους απαι3τησης στο πλαι3σιο προηγου3 μενης δημο3σιας συ3 μβασης, προηγου3 μενης 

συ3 μβασης με αναθε3τοντα φορε3α η3  προηγου3 μενης συ3 μβασης παραχω3 ρησης που ει3χε ως αποτε3λεσμα 

την προ3 ωρη καταγγελι3α της προηγου3 μενης συ3 μβασης, αποζημιω3 σεις η3  α3 λλες παρο3 μοιες κυρω3 σεις,  
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(ζ) εα3 ν ο οικονομικο3 ς φορε3ας ε3χει κριθει3 ε3νοχος σοβαρω3 ν ψευδω3 ν δηλω3 σεων κατα3  την παροχη3  των 

πληροφοριω3 ν που απαιτου3 νται για την εξακρι3βωση της απουσι3ας των λο3γων αποκλεισμου3  η3  την 

πλη3 ρωση των κριτηρι3ων επιλογη3 ς, ε3χει αποκρυ3 ψει τις πληροφορι3ες αυτε3ς η3  δεν ει3ναι σε θε3ση να 

προσκομι3σει τα δικαιολογητικα3  που απαιτου3 νται κατ’ εφαρμογη3  του α3 ρθρου 23 της παρου3 σας,  

(η) εα3 ν ο οικονομικο3 ς φορε3ας επιχει3ρησε να επηρεα3 σει με αθε3μιτο τρο3 πο τη διαδικασι3α λη3 ψης 

αποφα3 σεων της αναθε3τουσας αρχη3 ς, να αποκτη3σει εμπιστευτικε3ς πληροφορι3ες που ενδε3χεται να του 

αποφε3ρουν αθε3μιτο πλεονε3κτημα στη διαδικασι3α συ3 ναψης συ3 μβασης η3  να παρα3 σχει εξ αμελει3ας 

παραπλανητικε3ς πληροφορι3ες που ενδε3χεται να επηρεα3 σουν ουσιωδω3 ς τις αποφα3 σεις που αφορου3 ν 

τον αποκλεισμο3 , την επιλογη3  η3  την ανα3 θεση, 

(θ) εα3 ν ο οικονομικο3 ς φορε3ας ε3χει διαπρα3 ξει σοβαρο3  επαγγελματικο3  παρα3 πτωμα, το οποι3ο θε3τει σε 

αμφιβολι3α την ακεραιο3 τητα3  του. 

22.Α.5.  Αποκλει3εται απο3  τη συμμετοχη3  στη διαδικασι3α συ3 ναψης δημο3 σιας συ3 μβασης (διαγωνισμο3 ), 

οικονομικο3 ς φορε3ας εα3 ν συντρε3χουν οι προϋποθε3σεις εφαρμογη3 ς της παρ. 4 του α3 ρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός	λόγος αποκλεισμού) 71 

22.Α.6.	Η αναθε3τουσα αρχη3  αποκλει3ει οικονομικο3  φορε3α σε οποιοδη3 ποτε χρονικο3  σημει3ο κατα3  τη 

δια3 ρκεια της διαδικασι3ας συ3 ναψης συ3 μβασης, ο3 ταν αποδεικνυ3 εται ο3 τι αυτο3 ς βρι3σκεται λο3γω πρα3 ξεων 

η3  παραλει3ψεων αυτου3  ει3τε πριν ει3τε κατα3  τη διαδικασι3α, σε μι3α απο3  τις περιπτω3 σεις των 

προηγου3 μενων παραγρα3 φων.  

Εάν	η	περίοδος	αποκλεισμού	δεν	έχει	καθοριστεί	με	αμετάκλητη	απόφαση,	στις	περιπτώσεις	
της	παραγράφου	22.Α.1	η	περίοδος	αυτή	ανέρχεται	σε	πέντε	(5)	έτη	από	την	ημερομηνία	της	
καταδίκης	με	αμετάκλητη	απόφαση	και	στις	περιπτώσεις	της	παραγράφου		22.Α.4	στα	τρία	
(3)	έτη	από	την	ημερομηνία	του	σχετικού	γεγονότος.72 

22.Α.7. Οικονομικο3 ς φορε3ας που εμπι3πτει σε μια απο3  τις καταστα3 σεις που αναφε3ρονται στις 

παραγρα3 φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.473  μπορει3 να προσκομι3ζει στοιχει3α προκειμε3νου να αποδει3ξει 

ο3 τι τα με3τρα που ε3λαβε επαρκου3 ν για να αποδει3ξουν την αξιοπιστι3α του, παρο3 τι συντρε3χει ο σχετικο3 ς 

λο3γος αποκλεισμου3 . Εα3 ν τα στοιχει3α κριθου3 ν επαρκη3 , ο εν λο3γω οικονομικο3 ς φορε3ας δεν αποκλει3εται 

απο3  τη διαδικασι3α συ3 ναψης συ3 μβασης. Τα με3τρα που λαμβα3 νονται απο3  τους οικονομικου3 ς φορει3ς 

αξιολογου3 νται σε συνα3 ρτηση με τη σοβαρο3τητα και τις ιδιαι3τερες περιστα3 σεις του ποινικου3  

αδικη3 ματος η3  του παραπτω3 ματος. Αν τα με3τρα κριθου3 ν ανεπαρκη3 , γνωστοποιει3ται στον οικονομικο3  

φορε3α το σκεπτικο3  της απο3 φασης αυτη3 ς. Οικονομικο3 ς φορε3ας που ε3χει αποκλειστει3, με τελεσι3δικη 

απο3 φαση, απο3  τη συμμετοχη3  σε διαδικασι3ες συ3 ναψης συ3 μβασης η3  ανα3 θεσης παραχω3 ρησης δεν 

μπορει3 να κα3 νει χρη3ση της ανωτε3ρω δυνατο3τητας κατα3  την περι3οδο του αποκλεισμου3  που ορι3ζεται 

στην εν λο3γω απο3 φαση στο κρα3 τος - με3λος στο οποι3ο ισχυ3 ει η απο3 φαση.	

22.Α.8. Η απο3 φαση για την διαπι3στωση της επα3 ρκειας η3  μη των επανορθωτικω3 ν με3τρων κατα3  την 

προηγου3 μενη παρα3 γραφο εκδι3δεται συ3 μφωνα με τα οριζο3 μενα στις παρ. 8 και 9 του α3 ρθρου 73 του ν. 

4412/2016.	

22.Α.9. Οικονομικο3 ς φορε3ας που του ε3χει επιβληθει3, με την κοινη3  υπουργικη3  απο3 φαση του α3 ρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινη3  του αποκλεισμου3  αποκλει3εται αυτοδι3καια και απο3  την παρου3 σα 

διαδικασι3α συ3 ναψης δημο3 σιας συ3 μβασης . 

Κριτήρια	επιλογής	(22.Β	–	22.Δ)	74	

22.Β.	Καταλληλότητα	για	την	άσκηση	της	επαγγελματικής	δραστηριότητας 

Όσον αφορα3  την καταλληλο3 τητα για την α3 σκηση της επαγγελματικη3 ς δραστηριο3 τητας, απαιτει3ται  οι 

οικονομικοι3 φορει3ς να ει3ναι εγγεγραμμε3νοι στο σχετικο3  επαγγελματικο3  μητρω3 ο που τηρει3ται στο 

κρα3 τος εγκατα3 σταση3 ς τους. Ειδικα3  οι προσφε3ροντες που ει3ναι εγκατεστημε3νοι στην Ελλα3 δα 

απαιτει3ται να ει3ναι εγγεγραμμε3νοι στο Μητρω3 ο Εργοληπτικω3 ν Επιχειρη3σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του α3 ρθρου 

21 της παρου3 σας75 ο3 πως αυτο3  ισχυ3 ει κατα3  τα αναλυτικα3  οριζο3 μενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδι3ως κατα3  την 
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μεταβατικη3  περι3οδο εφαρμογη3 ς του Μητρω3 ου Εργοληπτικω3 ν Επιχειρη3 σεων Δημοσι3ων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (α3 ρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, ο3 πως ισχυ3 ει)76.  

Οι προσφε3ροντες που ει3ναι εγκατεστημε3νοι σε κρα3 τος με3λος της Ευρωπαϊκη3 ς Ένωσης απαιτει3ται να 

ει3ναι εγγεγραμμε3νοι στα Μητρω3 α του παραρτη3 ματος ΧΙ του Προσαρτη3 ματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια77  

Η Οικονομικη3  και χρηματοοικονομικη3  επα3 ρκεια, ορι3ζεται στα α3 ρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως 
ισχυ3 ει, ανα3  κατηγορι3α της παρου3 σας Διακη3 ρυξης (α3 ρθρο 21, Δικαιου3 μενοι συμμετοχη3 ς στη διαδικασι3α 

συ3 ναψης συ3 μβασης). 

Οι οικονομικοι3 φορει3ς στις κατηγορι3ες ε3ργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

αντι3στοιχα απαιτει3ται να ει3ναι εγγεγραμμε3νοι στο Μητρω3 ο Εργοληπτικω3 ν Επιχειρη3σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 

στην αντι3στοιχη τα3 ξη ο3 πως ορι3ζεται στο α3 ρθρο 23.4 της παρου3 σας και οφει3λουν να πληρου3 ν τις 

απαιτη3 σεις οικονομικη3 ς και χρηματοοικονομικη3 ς επα3 ρκειας, ο3 πως περιγρα3 φονται στο Π.Δ. 71/03-07-

2019, ανα3  κατηγορι3α Μ.Ε.ΕΠ. αντι3στοιχη με την εκτιμω3 μενη αξι3α της συ3 μβασης (καταθε3σεις σε 

τρα3 πεζα, πα3 για στοιχει3α για τις τα3 ξεις, ι3δια κεφα3 λαια, δει3κτες βιωσιμο3 τητας κλπ). 

α) Ειδικα3  οι εργοληπτικε3ς επιχειρη3 σεις που ει3ναι εγγεγραμμε3νες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρε3πει να 

υπερβαι3νουν τα ανω3 τατα επιτρεπτα3  ο3 ρια ανεκτε3λεστου υπολοι3που εργολαβικω3 ν συμβα3 σεων, 

συ3 μφωνα με τα ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο3 πως ισχυ3 ει. [ΤΕΥΔ 

έργου (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ) Μέρος IV,  Β: Οικονομική και Χρηματοοικονομική 

επάρκεια, παρ. 6α] 

(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της παρούσας 

Διακήρυξης.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα78  

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 

2 και 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της 

παρούσας, αντίστοιχα, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά 

την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 

4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

(β) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 

που δεν είναι γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να 

καταθέσουν τα δικαιολογητικά του εδαφίου β) & γ) της παρ. 23.4 του άρθρου 23 της παρούσας. 

(γ) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων κατά 

την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, για έργα συναφούς 

αντικειμένου ως προς τις κατηγορίες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με την παρούσα 

σύμβαση. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να προσκομίσουν 
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κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, 

συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων 

εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

22.Ε.	Πρότυπα	διασφάλισης	ποιότητας	και	πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης79 

ΔΕΝ	 απαιτούνται. 

	

22.ΣΤ.	Στήριξη	στις	ικανότητες	άλλων	φορέων	(Δάνεια	εμπειρία) 

Όσον αφορα3  τα κριτη3 ρια της οικονομικη3 ς και χρηματοοικονομικη3 ς επα3 ρκειας και τα κριτη3 ρια σχετικα3  

με την τεχνικη3  και επαγγελματικη3  ικανο3τητα, ε3νας οικονομικο3 ς φορε3ας μπορει3, να στηρι3ζεται στις 

ικανο3 τητες α3 λλων φορε3ων, ασχε3τως της νομικη3 ς φυ3 σης των δεσμω3 ν του με αυτου3 ς. 

Η αναθε3τουσα αρχη3  ελε3γχει, συ3 μφωνα με τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 23 της παρου3 σας, εα3 ν οι φορει3ς, 

στις ικανο3τητες των οποι3ων προτι3θεται να στηριχθει3 ο προσφε3ρων, πληρου3 ν τα σχετικα3  κριτη3 ρια 

επιλογη3 ς και εα3 ν συντρε3χουν λο3γοι αποκλεισμου3  κατα3  τα οριζο3 μενα στην παρου3 σα διακη3 ρυξη. Όσον 

αφορα3  τα κριτη3ρια που σχετι3ζονται με τους τι3τλους σπουδω3 ν και τα επαγγελματικα3  προσο3 ντα που 

ορι3ζονται στην περι3πτωση στ του Με3ρους ΙΙ του Παραρτη3 ματος ΧΙΙ του Προσαρτη3 ματος Α ν. 

4412/2016 η3  με την σχετικη3  επαγγελματικη3  εμπειρι3α, οι οικονομικοι3 φορει3ς, μπορου3 ν να βασι3ζονται 

στις ικανο3 τητες α3 λλων φορε3ων μο3 νο εα3 ν οι τελευται3οι θα εκτελε3σουν τις εργασι3ες η3  τις υπηρεσι3ες για 

τις οποι3ες απαιτου3 νται οι συγκεκριμε3νες ικανο3 τητες. 

Όταν ο οικονομικο3 ς φορε3ας στηρι3ζεται στις ικανο3 τητες α3 λλων φορε3ων ο3 σον αφορα3  τα κριτη3 ρια που 

σχετι3ζονται με την οικονομικη3  και χρηματοοικονομικη3  επα3 ρκεια, ο οικονομικο3 ς φορε3ας και αυτοι3 οι 

φορει3ς ει3ναι απο3  κοινου3  υπευ3 θυνοι80  για την εκτε3λεση της συ3 μβασης. 

Στην περι3πτωση ε3νωσης οικονομικω3 ν φορε3ων, η ε3νωση μπορει3 να στηρι3ζεται στις ικανο3 τητες των 

συμμετεχο3 ντων στην ε3νωση η3  α3 λλων φορε3ων (για τα κριτη3 ρια της οικονομικη3 ς και 

χρηματοοικονομικη3 ς επα3 ρκειας και τα κριτη3 ρια σχετικα3  με την τεχνικη3  και επαγγελματικη3  

ικανο3 τητα).  

Άρθρο	23:	Αποδεικτικά	μέσα	κριτηρίων	ποιοτικής	επιλογής81	
	

23.1 Κατα3  την υποβολη3  προσφορω3 ν οι οικονομικοι3 φορει3ς υποβα3 λλουν το Τυποποιημε3νο Έντυπο 

Υπευ3 θυνης Δη3λωσης (ΤΕΥΔ) του α3 ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποι3ο αποτελει3 ενημερωμε3νη 
υπευ3 θυνη δη3λωση, με τις συνε3πειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως προκαταρκτική	απόδειξη προς 

αντικατα3 σταση των πιστοποιητικω3 ν που εκδι3δουν δημο3 σιες αρχε3ς η3  τρι3τα με3ρη, επιβεβαιω3 νοντας ο3 τι 
ο εν λο3γω οικονομικο3 ς φορε3ας πληροι3 τις ακο3 λουθες προϋποθε3σεις: 

α) δεν βρι3σκεται σε μι3α απο3  τις καταστα3 σεις του α3 ρθρου 22 Α της παρου3 σας, 
β) πληροι3 τα σχετικα3  κριτη3 ρια επιλογη3 ς τα οποι3α ε3χουν καθοριστει3, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 22 Β-Ε της 

παρου3 σας. 
 
Σε οποιοδη3 ποτε χρονικο3  σημει3ο κατα3  τη δια3 ρκεια της διαδικασι3ας, μπορει3 να ζητηθει3 απο3  τους 

προσφε3ροντες να υποβα3 λλουν ο3 λα η3  ορισμε3να δικαιολογητικα3  της επο3 μενης παραγρα3 φου, ο3 ταν αυτο3  
απαιτει3ται για την ορθη3  διεξαγωγη3  της διαδικασι3ας. 

 
Το ΤΕΥΔ μπορει3 να υπογρα3 φεται ε3ως δε3κα (10) ημε3ρες πριν την καταληκτικη3  ημερομηνι3α υποβολη3 ς 

των προσφορω3 ν82. 
 

Κατα3  την υποβολη3  του ΤΕΥΔ, ει3ναι δυνατη3 , με μο3 νη την υπογραφη3  του κατα3  περι3πτωση εκπροσω3 που 
του οικονομικου3  φορε3α, η προκαταρκτικη3  απο3 δειξη των λο3γων αποκλεισμου3  που αναφε3ρονται στο 

α3 ρθρο 22.Α.1 της παρου3 σας, για το συ3 νολο των φυσικω3 ν προσω3 πων που ει3ναι με3λη του διοικητικου3 , 
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διευθυντικου3  η3  εποπτικου3  οργα3 νου του η3  ε3χουν εξουσι3α εκπροσω3 πησης, λη3 ψης αποφα3 σεων η3  

ελε3γχου σε αυτο3 ν 83. 
 

Ως εκπρο3 σωπος του οικονομικου3  φορε3α, για την εφαρμογη3  του παρο3 ντος, νοει3ται ο νο3 μιμος 
εκπρο3 σωπος αυτου3 , ο3 πως προκυ3 πτει απο3  το ισχυ3 ον καταστατικο3  η3  το πρακτικο3  εκπροσω3 πηση3 ς του 

κατα3  το χρο3 νο υποβολη3 ς της προσφορα3 ς η3  το αρμοδι3ως εξουσιοδοτημε3νο φυσικο3  προ3σωπο να 
εκπροσωπει3 τον οικονομικο3  φορε3α για διαδικασι3ες συ3 ναψης συμβα3 σεων η3  για τη συγκεκριμε3νη 

διαδικασι3α συ3 ναψης συ3 μβασης84. 
 
Στην περι3πτωση υποβολη3 ς προσφορα3 ς απο3  ε3νωση οικονομικω3 ν φορε3ων, το Τυποποιημε3νο Έντυπο 

Υπευ3 θυνης Δη3 λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβα3 λλεται χωριστα3  απο3  κα3 θε με3λος της ε3νωσης. 
 

Στην περι3πτωση που προσφε3ρων οικονομικο3 ς φορε3ας δηλω3 νει στο Τυποποιημε3νο Έντυπο Υπευ3 θυνης 
Δη3 λωσης ( ΤΕΥΔ) την προ3 θεση3  του για ανα3 θεση υπεργολαβι3ας, υποβα3 λλει μαζι3 με το δικο3  του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολα3 βου. 
 

Στην περι3πτωση που προσφε3ρων οικονομικο3 ς φορε3ας στηρι3ζεται στις ικανο3τητες ενο3 ς η3  
περισσο3 τερων φορε3ων υποβα3 λλει μαζι3 με το δικο3  του το δικο3  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κα3 θε φορε3α στις 

ικανο3 τητες του οποι3ου στηρι3ζεται. 
 

23.	2	.	Δικαιολογητικά		(Αποδεικτικά	μέσα) 
 

Το δικαι3ωμα συμμετοχη3 ς και οι ο3 ροι και προϋποθε3σεις συμμετοχη3 ς, ο3 πως ορι3στηκαν στα α3 ρθρα 21 
και 22 της παρου3 σας, κρι3νονται κατα3  την υποβολη3  της προσφορα3 ς, κατα3  την υποβολη3  των 
δικαιολογητικω3 ν, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα3  τη συ3 ναψη της συ3 μβασης, συ3 μφωνα 

με το α3 ρθρο 4.2 (ε) της παρου3 σας 
 

Στην περι3πτωση που προσφε3ρων οικονομικο3 ς φορε3ας η3  ε3νωση αυτω3 ν στηρι3ζεται στις ικανο3 τητες 
α3 λλων φορε3ων, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 22.ΣΤ της παρου3 σας, οι φορει3ς στην ικανο3 τητα των οποι3ων 

στηρι3ζεται ο προσφε3ρων οικονομικο3 ς φορε3ας η3  ε3νωση αυτω3 ν, υποχρεου3 νται στην υποβολη3  των 
δικαιολογητικω3 ν που αποδεικνυ3 ουν ο3 τι δεν συντρε3χουν οι λο3γοι αποκλεισμου3  του α3 ρθρου 22 Α της 

παρου3 σας και ο3 τι πληρου3 ν τα σχετικα3  κριτη3ρια επιλογη3 ς κατα3  περι3πτωση (α3 ρθρου 22 Β – Ε). 
 

Ο οικονομικο3 ς φορε3ας υποχρεου3 ται να αντικαταστη3 σει ε3ναν φορε3α στην ικανο3 τητα του οποι3ου 
στηρι3ζεται, εφο3 σον ο τελευται3ος δεν πληροι3 το σχετικο3  κριτη3 ριο επιλογη3 ς η3  για τον οποι3ο συντρε3χουν 

λο3γοι αποκλεισμου3  των παραγρα3 φων 1, 2, 2α και 485  του α3 ρθρου 22 Α.  
 

Οι οικονομικοι3 φορει3ς δεν υποχρεου3 νται να υποβα3 λλουν δικαιολογητικα3  η3  α3 λλα αποδεικτικα3  
στοιχει3α, αν και στο με3τρο που η αναθε3τουσα αρχη3  ε3χει τη δυνατο3 τητα να λαμβα3 νει τα πιστοποιητικα3  
η3  τις συναφει3ς πληροφορι3ες απευθει3ας με3σω προ3 σβασης σε εθνικη3  βα3 ση δεδομε3νων σε οποιοδη3 ποτε 

κρα3 τος - με3λος της Ένωσης, η οποι3α διατι3θεται δωρεα3 ν, ο3 πως εθνικο3  μητρω3 ο συμβα3 σεων, εικονικο3  
φα3 κελο επιχει3ρησης, ηλεκτρονικο3  συ3 στημα αποθη3 κευσης εγγρα3 φων η3  συ3 στημα προεπιλογη3 ς. Η 

δη3 λωση για την προ3 σβαση σε εθνικη3  βα3 ση δεδομε3νων εμπεριε3χεται στο Τυποποιημε3νο Έντυπο 
Υπευ3 θυνης Δη3 λωσης (ΤΕΥΔ). 

 
Οι οικονομικοι3 φορει3ς δεν υποχρεου3 νται να υποβα3 λουν δικαιολογητικα3 , ο3 ταν η αναθε3τουσα αρχη3  που 

ε3χει αναθε3σει τη συ3 μβαση διαθε3τει η3 δη τα δικαιολογητικα3  αυτα3 . 
 

Όλα τα αποδεικτικα3  ε3γγραφα του α3 ρθρου 23.3 ε3ως 23.10 της παρου3 σας, υποβα3 λλονται, συ3 μφωνα με 
τις διατα3 ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα3  τα αποδεικτικα3  τα οποι3α αποτελου3 ν ιδιωτικα3  ε3γγραφα, 

μπορει3 να γι3νονται αποδεκτα3  και σε απλη3  φωτοτυπι3α, εφο3 σον συνυποβα3 λλεται υπευ3 θυνη δη3 λωση 
στην οποι3α βεβαιω3 νεται η ακρι3βεια3  τους86. 

 
Επισημαι3νεται ο3 τι γι3νονται αποδεκτε3ς: 
•  οι ε3νορκες βεβαιω3 σεις που αναφε3ρονται στην παρου3 σα Διακη3 ρυξη, εφο3σον ε3χουν συνταχθει3 ε3ως 
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τρεις (3) μη3 νες πριν απο3  την υποβολη3  τους,  

•  οι υπευ3 θυνες δηλω3 σεις, εφο3σον ε3χουν συνταχθει3 μετα3  την κοινοποι3ηση της προ3σκλησης για την 
υποβολη3  των δικαιολογητικω3 ν87.  Σημειω3 νεται ο3 τι δεν απαιτει3ται θεω3 ρηση του γνησι3ου της 

υπογραφη3 ς τους . 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινο3 ς ανα3 δοχος, κατο3 πιν σχετικη3 ς ηλεκτρονικη3 ς προ3σκλησης απο3  την αναθε3τουσα αρχη3 , 

υποβα3 λλει τα ακο3 λουθα δικαιολογητικα3 , κατα3  τα ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 4.2 της 
παρου3 σας88: 

Για την απο3 δειξη της μη συνδρομη3 ς των λο3γων αποκλεισμου3  του άρθρου 22Α ο προσωρινο3 ς 

ανα3 δοχος υποβα3 λλει  αντι3στοιχα τα παρακα3 τω δικαιολογητικα3 :  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απο3 σπασμα του ποινικου3  μητρω3 ου η3 , ελλει3ψει αυτου3 , ισοδυ3 ναμου εγγρα3 φου που εκδι3δεται απο3  
αρμο3 δια δικαστικη3  η3  διοικητικη3  αρχη3  του κρα3 τους-με3λους η3  της χω3 ρας καταγωγη3 ς η3  της χω3 ρας ο3 που 

ει3ναι εγκατεστημε3νος ο εν λο3γω οικονομικο3 ς φορε3ας, απο3  το οποι3ο προκυ3 πτει ο3 τι πληρου3 νται αυτε3ς 
οι προϋποθε3σεις, που να ε3χει εκδοθει3 ε3ως τρεις (3) μη3 νες πριν απο3  την υποβολη3  του89 Η υποχρε3ωση 

προσκο3 μισης του ως α3 νω αποσπα3 σματος αφορα3  και τα προ3 σωπα των τελευται3ων  τεσσα3 ρων 
εδαφι3ων  της παραγρα3 φου Α.1 του α3 ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο3  που εκδι3δεται απο3  την αρμο3 δια αρχη3  
του οικει3ου κρα3 τους - με3λους η3  χω3 ρας, περι3 του ο3 τι ε3χουν εκπληρωθει3 οι υποχρεω3 σεις του 

οικονομικου3  φορε3α, ο3σον αφορα3  στην καταβολη3  φο3 ρων (φορολογικη3  ενημερο3 τητα) και στην 
καταβολη3  των εισφορω3 ν κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης (ασφαλιστικη3  ενημερο3 τητα)90 συ3 μφωνα με την 

ισχυ3 ουσα νομοθεσι3α του κρα3 τους εγκατα3 στασης η3  την ελληνικη3  νομοθεσι3α αντι3στοιχα, που να ει3ναι 
εν ισχυ3  κατα3  το χρο3 νο υποβολη3 ς του, α3 λλως, στην περι3πτωση που δεν αναφε3ρεται σε αυτο3  χρο3 νος 
ισχυ3 ος, που να ε3χει εκδοθει3 ε3ως τρεις (3) μη3 νες πριν απο3  την υποβολη3  του91.  

Για τους προσφε3ροντες που ει3ναι εγκατεστημε3νοι η3  εκτελου3 ν ε3ργα στην Ελλα3 δα τα σχετικα3  
δικαιολογητικα3  που υποβα3 λλονται ει3ναι  

- φορολογικη3  ενημερο3τητα που εκδι3δεται απο3  το Υπουργει3ο Οικονομικω3 ν (αρμο3 δια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικο3  φορε3α και για τις κοινοπραξι3ες στις οποι3ες συμμετε3χει για τα δημο3 σια ε3ργα 

που ει3ναι σε εξε3λιξη92. Οι αλλοδαποι3 προσφε3ροντες θα υποβα3 λλουν υπευ3 θυνη δη3 λωση93 περι3 
του ο3 τι δεν ε3χουν υποχρε3ωση καταβολη3 ς φο3 ρων στην Ελλα3 δα. Σε περι3πτωση που ε3χουν 

τε3τοια υποχρε3ωση θα υποβα3 λλουν σχετικο3  αποδεικτικο3  της οικει3ας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστικη3  ενημερο3 τητα που εκδι3δεται απο3  τον αρμο3 διο ασφαλιστικο3  φορε3α94. Η 
ασφαλιστικη3  ενημερο3τητα καλυ3 πτει τις ασφαλιστικε3ς υποχρεω3 σεις του προσφε3ροντος 
οικονομικου3  φορε3α α) ως φυσικο3  η3  νομικο3  προ3 σωπο για το προσωπικο3  τους με σχε3ση 

εξαρτημε3νης εργασι3ας, β) για ε3ργα που εκτελει3 μο3 νος του η3  σε κοινοπραξι3α καθω3 ς και γ)  για 
τα στελε3χη του που ε3χουν υποχρε3ωση ασφα3 λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημε3νοι 

στην Ελλα3 δα οικονομικοι3 φορει3ς υποβα3 λλουν αποδεικτικο3  ασφαλιστικη3 ς ενημερο3τητας 
(κυ3 ριας και επικουρικη3 ς ασφα3 λισης) για το προσωπικο3  τους με σχε3ση εξαρτημε3νης εργασι3ας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμε3νους – με3λη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο3  προσωπικο3  Δεν 
αποτελου3 ν απο3 δειξη ενημερο3 τητας της προσφε3ρουσας εταιρι3ας, αποδεικτικα3  ασφαλιστικη3 ς 

ενημερο3 τητας  των φυσικω3 ν προσω3 πων που στελεχω3 νουν το πτυχι3ο της εταιρι3ας ως εται3ροι. 
Οι αλλοδαποι3 προσφε3ροντες (φυσικα3  και νομικα3  προ3 σωπα), που δεν υποβα3 λουν τα α3 νω 

αποδεικτικα3 , υποβα3 λλουν υπευ3 θυνη δη3 λωση περι3 του ο3 τι δεν απασχολου3 ν προσωπικο3 , για το 
οποι3ο υπα3 ρχει υποχρε3ωση ασφα3 λισης σε ημεδαπου3 ς ασφαλιστικου3 ς οργανισμου3 ς. Αν 

απασχολου3 ν τε3τοιο προσωπικο3 , πρε3πει να υποβα3 λλουν σχετικο3  αποδεικτικο3  ασφαλιστικη3 ς 
ενημερο3 τητας. 

- υπευ3 θυνη δη3 λωση του προσφε3ροντος ο3 τι δεν ε3χει εκδοθει3 δικαστικη3  η3  διοικητικη3  απο3 φαση 
με τελεσι3δικη και δεσμευτικη3  ισχυ3  για την αθε3τηση των υποχρεω3 σεω3 ν του ο3 σον αφορα3  στην 
καταβολη3  φο3 ρων η3  εισφορω3 ν κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης.  
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(ββ) για	την	παράγραφο	Α.2Α	του	άρθρου	22: πιστοποιητικο3  απο3  τη Διευ3 θυνση Προγραμματισμου3  

και Συντονισμου3  της Επιθεω3 ρησης Εργασιακω3 ν Σχε3σεων, που να ε3χει εκδοθει3 ε3ως τρεις (3) μη3 νες πριν 
απο3  την υποβολη3  του95, απο3  το οποι3ο να προκυ3 πτουν οι πρα3 ξεις επιβολη3 ς προστι3μου που ε3χουν 

εκδοθει3 σε βα3 ρος του οικονομικου3  φορε3α σε χρονικο3  δια3 στημα δυ3 ο (2) ετω3 ν πριν απο3  την ημερομηνι3α 
λη3 ξης της προθεσμι3ας υποβολη3 ς προσφορα3 ς.  

Με3χρι να καταστει3 εφικτη3  η ε3κδοση του ανωτε3ρω πιστοποιητικου3 , υποβα3 λλεται υπευ3 θυνη δη3 λωση 
του οικονομικου3  φορε3α, χωρι3ς να απαιτει3ται επι3σημη δη3 λωση του ΣΕΠΕ σχετικα3  με την ε3κδοση του 

πιστοποιητικου3  96. 
 
(γ) για την παράγραφο	Α.4(β)	 του	 άρθρου	 2297: πιστοποιητικο3  που εκδι3δεται απο3  την αρμο3 δια 

δικαστικη3  η3  διοικητικη3  αρχη3  του οικει3ου κρα3 τους - με3λους η3  χω3 ρας, που να ε3χει εκδοθει3 ε3ως τρεις (3) 
μη3 νες πριν απο3  την υποβολη3  του98 . Για τους οικονομικου3 ς φορει3ς που ει3ναι εγκαταστημε3νοι η3  

εκτελου3 ν ε3ργα στην Ελλα3 δα το πιστοποιητικο3  ο3 τι δεν τελου3 ν υπο3  πτω3 χευση, , πτωχευτικο3  
συμβιβασμο3 , αναγκαστικη3  διαχει3ριση, δεν ε3χουν υπαχθει3 σε διαδικασι3α εξυγι3ανσης εκδι3δεται απο3  το 

αρμο3 διο πρωτοδικει3ο της ε3δρας του οικονομικου3  φορε3α. Το πιστοποιητικο3   ο3 τι το νομικο3  προ3σωπο 
δεν ε3χει τεθει3 υπο3  εκκαθα3 ριση με δικαστικη3  απο3 φαση εκδι3δεται απο3  το οικει3ο Πρωτοδικει3ο της ε3δρας 

του οικονομικου3  φορε3α, το δε πιστοποιητικο3  ο3 τι δεν ε3χει τεθει3 υπο3  εκκαθα3 ριση με απο3 φαση των 
εται3ρων εκδι3δεται απο3  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συ3 μφωνα με τις κει3μενες διατα3 ξεις, ως κα3 θε φορα3  ισχυ3 ουν. Ειδικά 

η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων99.  
 

(δ) Αν το κρα3 τος-με3λος η3  χω3 ρα δεν εκδι3δει τα υπο3  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα3  η3  ο3 που 
τα πιστοποιητικα3  αυτα3  δεν καλυ3 πτουν ο3 λες τις περιπτω3 σεις υπο3   1 και 2 και 4 (β) του α3 ρθρου 22 Α., 
το ε3γγραφο η3  το πιστοποιητικο3  μπορει3 να αντικαθι3σταται απο3  ε3νορκη βεβαι3ωση η3 , στα κρα3 τη - με3λη 

η3  στις χω3 ρες ο3 που δεν προβλε3πεται ε3νορκη βεβαι3ωση, απο3  υπευ3 θυνη δη3 λωση του ενδιαφερομε3νου 
ενω3 πιον αρμο3 διας δικαστικη3 ς η3  διοικητικη3 ς αρχη3 ς, συμβολαιογρα3 φου η3  αρμο3 διου επαγγελματικου3  η3  

εμπορικου3  οργανισμου3  του κρα3 τους με3λους η3  της χω3 ρας καταγωγη3 ς η3  της χω3 ρας ο3 που ει3ναι 
εγκατεστημε3νος ο οικονομικο3 ς φορε3ας. Στην περι3πτωση αυτη3  οι αρμο3 διες δημο3 σιες αρχε3ς παρε3χουν 

επι3σημη δη3λωση στην οποι3α αναφε3ρεται ο3 τι δεν εκδι3δονται τα ε3γγραφα η3  τα πιστοποιητικα3  της 
παρου3 σας παραγρα3 φου η3  ο3 τι τα ε3γγραφα η3  τα πιστοποιητικα3  αυτα3  δεν καλυ3 πτουν ο3 λες τις 

περιπτω3 σεις που αναφε3ρονται στα υπο3  1 και 2 και 4 (β) του α3 ρθρου 22 Α της παρου3 σας. 

Οι επι3σημες δηλω3 σεις καθι3στανται διαθε3σιμες με3σω του επιγραμμικου3  αποθετηρι3ου πιστοποιητικω3 ν 

(e-Certis)100   του α3 ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει3 με οποιονδη3 ποτε τρο3 πο ο3 τι, στην εν λο3γω χω3 ρα εκδι3δονται τα υπο3 ψη πιστοποιητικα3 , 

η προσφορα3  του διαγωνιζο3 μενου απορρι3πτεται.  

(ε) Για τις λοιπε3ς περιπτω3 σεις της παραγράφου	 Α.4	 του	 άρθρου	 22101, υποβα3 λλεται υπευ3 θυνη 

δη3 λωση του προσφε3ροντος ο3 τι δεν συντρε3χουν στο προ3 σωπο3  του οι οριζο3 μενοι λο3γοι αποκλεισμου3 102.  

Ειδικα3  για την περίπτωση	 θ	 της	 παραγράφου	 Α.4	 του	 άρθρου	 22103, για τις εργοληπτικε3ς 
επιχειρη3σεις που ει3ναι εγγεγραμμε3νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα3 λλονται πιστοποιητικα3  χορηγου3 μενα απο3  τα 

αρμο3 δια επιμελητη3 ρια και φορει3ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο3  τα οποι3α αποδεικνυ3 εται ο3 τι τα 
προ3 σωπα με βεβαι3ωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχω3 νουν την εργοληπτικη3  επιχει3ρηση, δεν ε3χουν διαπρα3 ξει 

σοβαρο3  επαγγελματικο3  παρα3 πτωμα. 

(στ)	Δικαιολογητικά της	παρ.	Α.5	του	Άρθρου	22104 

Για την απο3 δειξη της μη συνδρομη3 ς του λο3γου αποκλεισμου3  της παραγρα3 φου Α.5 του α3 ρθρου 22  
υποβα3 λλονται, εφο3σον ο προσωρινο3 ς ανα3 δοχος ει3ναι ανω3 νυμη εταιρι3α:  

	

Δικαιολογητικά	 ονομαστικοποίησης	 μετοχών. [Εξαιρου3 νται της υποχρε3ωσης αυτη3 ς οι εταιρει3ες 

που ει3ναι εισηγμε3νες στο Χρηματιστη3ριο της χω3 ρας εγκατα3 σταση3 ς τους και υποβα3 λλουν περι3 του3 του 
υπευ3 θυνη δη3 λωση του νο3μιμου εκπροσω3 που τους]. 	
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-	Πιστοποιητικο3  αρμο3 διας αρχη3 ς του κρα3 τους της ε3δρας, απο3  το οποι3ο να προκυ3 πτει ο3 τι οι μετοχε3ς 

ει3ναι ονομαστικε3ς που να ε3χει εκδοθει3 ε3ως τρια3 ντα (30) εργα3 σιμες ημε3ρες πριν απο3  την υποβολη3  
του.105	

-	Αναλυτικη3  κατα3 σταση με τα στοιχει3α των μετο3χων της εταιρει3ας και τον αριθμο3  των μετοχω3 ν κα3 θε 
μετο3χου (μετοχολο3γιο), ο3 πως τα στοιχει3α αυτα3  ει3ναι καταχωρημε3να στο βιβλι3ο μετο3χων της 

εταιρει3ας, το πολυ3  τρια3 ντα εργα3 σιμες ημε3ρες πριν απο3  την ημε3ρα υποβολη3 ς της προσφορα3 ς.  

Ειδικο3 τερα:	

α)	 Οι	 επιχειρήσεις	 που	 είναι	 εγγεγραμμένες	 στο	 Μ.Ε.ΕΠ.,	 προσκομι3ζουν μο3 νο την αναλυτικη3  
κατα3 σταση με τα στοιχει3α των μετο3χων της εταιρει3ας και τον αριθμο3  των μετοχω3 ν κα3 θε μετο3χου 
(μετοχολο3γιο), ο3 πως τα στοιχει3α αυτα3  ει3ναι καταχωρημε3να στο βιβλι3ο μετο3χων της εταιρει3ας, το πολυ3  

τρια3 ντα (30) εργα3 σιμες ημε3ρες πριν απο3  την ημε3ρα υποβολη3 ς της προσφορα3 ς καθω3 ς η απαι3τηση για 
την υποβολη3  του πιστοποιητικου3  απο3  το οποι3ο να προκυ3 πτει ο3 τι οι μετοχε3ς ει3ναι ονομαστικε3ς, 

καλυ3 πτεται συ3 μφωνα με τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 23.9 της παρου3 σας.	

β)	 Οι	 αλλοδαπές	 ανώνυμες	 εταιρίες,	 εφο3 σον ε3χουν κατα3  το δι3καιο της ε3δρας τους	ονομαστικε3ς 

μετοχε3ς,	προσκομι3ζουν :		

αα)	Πιστοποιητικο3  αρμο3διας αρχη3 ς του κρα3 τους της ε3δρας, απο3  το οποι3ο να προκυ3 πτει ο3 τι οι 

μετοχε3ς ει3ναι ονομαστικε3ς,  

ββ)	Αναλυτικη3  κατα3 σταση μετο3χων, με αριθμο3  των μετοχω3 ν του κα3 θε μετο3χου, ο3 πως τα στοιχει3α 

αυτα3  ει3ναι καταχωρημε3να στο βιβλι3ο μετο3χων της εταιρει3ας με ημερομηνι3α το πολυ3  30 εργα3 σιμες 
ημε3ρες πριν την υποβολη3  της προσφορα3 ς.		

γγ)	 Κα3 θε α3 λλο στοιχει3ο απο3  το οποι3ο να προκυ3 πτει η ονομαστικοποι3ηση με3χρι φυσικου3  
προσω3 που των μετοχω3 ν, που ε3χει συντελεστει3 τις τελευται3ες 30 (τρια3 ντα) εργα3 σιμες ημε3ρες πριν την 

υποβολη3  της προσφορα3 ς.						

γ)	Οι	αλλοδαπές	επιχειρήσεις,	που δεν ε3χουν κατα3  το δι3καιο της χω3 ρας στην οποι3α ε3χουν την ε3δρα 
τους ονομαστικε3ς μετοχε3ς, υποβα3 λλουν : 	

αα)	Βεβαι3ωση περι3 μη υποχρε3ωσης ονομαστικοποι3ησης των μετοχω3 ν απο3  αρμο3 δια αρχη3 , εφο3σον 
υπα3 ρχει σχετικη3  προ3 βλεψη, διαφορετικα3  προσκομι3ζεται υπευ3 θυνη δη3 λωση του διαγωνιζο3 μενου.	

ββ)	Έγκυρη και ενημερωμε3νη κατα3 σταση μετο3χων που κατε3χουν τουλα3 χιστον 1% των μετοχω3 ν.		

γγ)	 Αν δεν τηρει3ται τε3τοια κατα3 σταση, προσκομι3ζεται σχετικη3  κατα3 σταση μετο3χων (με 1%), 

συ3 μφωνα με την τελευται3α Γενικη3  Συνε3λευση, αν οι με3τοχοι αυτοι3 ει3ναι γνωστοι3 στην εταιρει3α.		

δδ)	Αν δεν προσκομισθει3 κατα3 σταση κατα3  τα ανωτε3ρω, η εταιρει3α αιτιολογει3 τους λο3γους που οι 

με3τοχοι αυτοι3 δεν της ει3ναι γνωστοι3. Η αναθε3τουσα αρχη3  δεν υπεισε3ρχεται στην κρι3ση της ως α3 νω 
αιτιολογι3ας. Δυ3 ναται ωστο3 σο να αποδει3ξει τη δυνατο3 τητα υποβολη3 ς της κατα3 στασης μετο3χων και 

μο3 νο στην περι3πτωση αυτη3  η εταιρει3α αποκλει3εται απο3  την παρου3 σα διαδικασι3α. 

Περαιτε3ρω, πριν την	υπογραφή	της	σύμβασης υποβα3 λλεται η υπευ3 θυνη δη3 λωση της κοινη3 ς απο3 φασης 

των Υπουργω3 ν Ανα3 πτυξης και Επικρατει3ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά	 για	 την	
τήρηση	των	μητρώων	του	ν.	3310/2005	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	ν.	3414/2005» . 

(δ) Για την περι3πτωση του α3 ρθρου 22.Α.9. της παρου3 σας διακη3ρυξης, υπευ3 θυνη δη3 λωση του 
προσφε3ροντος ο3 τι δεν ε3χει εκδοθει3 σε βα3 ρος του απο3 φαση αποκλεισμου3 , συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

 

 

23.4.	 Δικαιολογητικά	 απόδειξης	 καταλληλότητας	 για	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	
δραστηριότητας	του	άρθρου	22.Β	
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(α) Όσον αφορα3  την καταλληλο3 τητα για την α3 σκηση της επαγγελματικη3 ς δραστηριο3 τητας, οι 

προσφε3ροντες που ει3ναι εγκατεστημε3νοι στην Ελλα3 δα υποβα3 λλουν βεβαι3ωση εγγραφη3 ς στο 

Μ.Ε.ΕΠ106 107 στις κατηγορι3ες   : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (273.656,62€) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

(147.275,56€).  Για τα ε3ργα κατηγορι3ας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ όπως αυτό ισχύει κατά τα 

αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

 (β) Οι προσφε3ροντες που ει3ναι εγκατεστημε3νοι  σε λοιπα3  κρα3 τη με3λη της Ευρωπαϊκη3 ς Ένωσης 

προσκομι3ζουν τις δηλω3 σεις και πιστοποιητικα3  που περιγρα3 φονται στο Παρα3 ρτημα XI του 
Προσαρτη3 ματος Α του ν. 4412/2016. 
 

(γ) Οι προσφε3ροντες που ει3ναι εγκατεστημε3νοι σε κρα3 τος με3λος του Ευρωπαϊκου3  Οικονομικου3  Χω3 ρου 
(Ε.Ο.Χ) η3  σε τρι3τες χω3 ρες που ε3χουν υπογρα3 ψει και κυρω3 σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο3  που η υπο3  ανα3 θεση 

δημο3 σια συ3 μβαση καλυ3 πτεται απο3  τα Παραρτη3 ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε3ς σημειω3 σεις του 
σχετικου3  με την Ένωση Προσαρτη3 ματος I της ως α3 νω Συμφωνι3ας, η3  σε τρι3τες χω3 ρες που δεν 

εμπι3πτουν στην προηγου3 μενη  περι3πτωση και ε3χουν συνα3 ψει διμερει3ς η3  πολυμερει3ς συμφωνι3ες με την 
Ένωση σε θε3ματα διαδικασιω3 ν ανα3 θεσης δημοσι3ων συμβα3 σεων,  προσκομι3ζουν πιστοποιητικο3  

αντι3στοιχου επαγγελματικου3  η3  εμπορικου3  μητρω3 ου. Στην περι3πτωση που χω3 ρα δεν τηρει3 τε3τοιο 
μητρω3 ο, το ε3γγραφο η3  το πιστοποιητικο3  μπορει3 να αντικαθι3σταται απο3  ε3νορκη βεβαι3ωση η3 , στα 

κρα3 τη - με3λη η3  στις χω3 ρες ο3 που δεν προβλε3πεται ε3νορκη βεβαι3ωση, απο3  υπευ3 θυνη δη3 λωση του 
ενδιαφερομε3νου ενω3 πιον αρμο3 διας δικαστικη3 ς η3  διοικητικη3 ς αρχη3 ς, συμβολαιογρα3 φου η3  αρμο3 διου 

επαγγελματικου3  η3  εμπορικου3  οργανισμου3  της χω3 ρας καταγωγη3 ς η3  της χω3 ρας ο3 που ει3ναι 
εγκατεστημε3νος ο οικονομικο3 ς φορε3ας ο3 τι δεν τηρει3ται τε3τοιο μητρω3 ο και ο3 τι ασκει3 τη 

δραστηριο3 τητα του α3 ρθρου 21 της παρου3 σας. 
 
Τα ως α3 νω δικαιολογητικα3  υπο3  α), β) και γ) γι3νονται αποδεκτα3 , εφο3σον ε3χουν εκδοθει3 ε3ως τρια3 ντα 

(30) εργα3 σιμες ημε3ρες πριν απο3  την υποβολη3  τους, εκτο3 ς αν συ3 μφωνα με τις ειδικο3 τερες διατα3 ξεις 
αυτω3 ν φε3ρουν συγκεκριμε3νο χρο3 νο ισχυ3 ος 108 

 
23.5.	Δικαιολογητικά	Οικονομικής	και	Χρηματοοικονομικής	Επάρκειας	του	άρθρου	22.Γ	
	
Η οικονομικη3  και χρηματοοικονομικη3  επα3 ρκεια των οικονομικω3 ν φορε3ων αποδεικνυ3 εται:  

 
(α) για τις εγγεγραμμε3νες εργοληπτικε3ς επιχειρη3σεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 ει3τε απο3  τη βεβαι3ωση εγγραφη3 ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι3α αποτελει3 τεκμη3 ριο των 
πληροφοριω3 ν που περιε3χει. 

 ει3τε, στην περι3πτωση που οι απαιτη3 σεις του α3 ρθρου 22.Γ δεν καλυ3 πτονται  απο3  τη βεβαι3ωση 
εγγραφη3 ς, με την υποβολη3  ενο3 ς η3  περισσο3 τερων απο3  τα αποδεικτικα3  με3σα που προβλε3πονται στο 
Με3ρος Ι του Παραρτη3 ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα3  με3σα για τα κριτη3 ρια επιλογη3 ς) του Προσαρτη3 ματος 

Α του ν. 4412/2016. 109 
 

Σε κα3 θε περι3πτωση,  η βεβαι3ωση εγγραφη3 ς μπορει3 να υποβα3 λλεται για την απο3 δειξη μο3 νο ορισμε3νων 
απαιτη3 σεων οικονομικη3 ς και χρηματοοικονομικη3 ς επα3 ρκειας του α3 ρθρου 22.Γ, ενω3  για την απο3 δειξη 
των λοιπω3 ν απαιτη3σεων μπορου3 ν να προσκομι3ζονται  ε3να η3  περισσο3 τερα απο3  τα αποδεικτικα3  με3σα 

που προβλε3πονται στο Με3ρος Ι του Παραρτη3 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανα3 λογα με την τιθε3μενη 
στο α3 ρθρο 22.Γ απαι3τηση. 

 
Ειδικα3 , για την απο3 δειξη της απαι3τησης της μη υπε3ρβασης των ανω3 τατων επιτρεπτω3 ν ορι3ων 

ανεκτε3λεστου υπολοι3που εργολαβικω3 ν συμβα3 σεων: 

 με την υποβολη3  ενημερο3 τητας πτυχι3ου εν ισχυ3 ει η3  

 με την υποβολη3  υπευ3 θυνης δη3 λωσης του προσωρινου3  αναδο3χου, συνοδευο3μενης απο3  πι3νακα ο3 λων 
των υπο3  εκτε3λεση ε3ργων (ει3τε ως μεμονωμε3νος ανα3 δοχος ει3τε στο πλαι3σιο κοινοπραξι3ας η3  

υπεργολαβι3ας) και αναφορα3  για το ανεκτε3λεστο υπο3 λοιπο ανα3  ε3ργο και το συνολικο3  ανεκτε3λεστο, 
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για τις εργοληπτικε3ς επιχειρη3σεις που δεν διαθε3τουν ενημερο3 τητα πτυχι3ου κατα3  τις κει3μενες 

διατα3 ξεις  
 

(β) Οι αλλοδαποι3 οικονομικοι3 φορει3ς που ει3ναι εγγεγραμμε3νοι σε	 επίσημους	 καταλόγους η3  
διαθε3τουν πιστοποιητικο3  απο3  οργανισμου3 ς πιστοποι3ησης που συμμορφω3 νονται με τα ευρωπαϊκα3  

προ3 τυπα πιστοποι3ησης, κατα3  την ε3ννοια του Παραρτη3 ματος VII του Προσαρτη3 ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορου3 ν να προσκομι3ζουν στις αναθε3τουσες αρχε3ς πιστοποιητικο3  εγγραφη3 ς, εκδιδο3 μενο 

απο3  την αρμο3 δια αρχη3  η3  το πιστοποιητικο3  που εκδι3δεται απο3  τον αρμο3 διο οργανισμο3  πιστοποι3ησης, 
κατα3  τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα3 γραφο 9 του παρο3 ντος α3 ρθρου	.	
	
(γ) Οι αλλοδαποι3 οικονομικοι3 φορει3ς που δεν ει3ναι εγγεγραμμε3νοι σε επι3σημους καταλο3γους η3  
διαθε3τουν πιστοποιητικο3  απο3  οργανισμου3 ς πιστοποι3ησης κατα3  τα ανωτε3ρω, υποβα3 λλουν ως 

δικαιολογητικα3  ε3να η3  περισσο3 τερα απο3  τα αποδεικτικα3  με3σα που προβλε3πονται στο Με3ρος Ι του 
Παραρτη3 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 	
 
23.6.	Δικαιολογητικά	Τεχνικής	και	Επαγγελματικής	Ικανότητας	του	άρθρου	22.Δ	 
 
Η τεχνικη3  και επαγγελματικη3  ικανο3 τητα των οικονομικω3 ν φορε3ων αποδεικνυ3 εται:  

 
(α) για τις εγγεγραμμε3νες εργοληπτικε3ς επιχειρη3 σεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

 ει3τε απο3  τη βεβαι3ωση εγγραφη3 ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι3α αποτελει3 τεκμη3 ριο των πληροφοριω3 ν 
που περιε3χει  

 ει3τε, στην περι3πτωση που οι απαιτη3 σεις του α3 ρθρου 22.Δ δεν καλυ3 πτονται  απο3  τη βεβαι3ωση 
εγγραφη3 ς, με την υποβολη3  ενο3 ς η3  περισσο3 τερων απο3  τα αποδεικτικα3  με3σα που προβλε3πονται 
στο Με3ρος ΙΙ του Παραρτη3 ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα3  με3σα για τα κριτη3 ρια επιλογη3 ς) του 
Προσαρτη3 ματος Α του ν. 4412/2016 110 ανα3 λογα με την τιθε3μενη στο α3 ρθρο 22.Δ απαι3τηση. 

 
Σε κα3 θε περι3πτωση,  η βεβαι3ωση εγγραφη3 ς μπορει3 να υποβα3 λλεται για την απο3 δειξη μο3 νο ορισμε3νων 

απαιτη3 σεων τεχνικη3 ς και επαγγελματικη3 ς ικανο3 τητας του α3 ρθρου 22.Δ, ενω3  για την απο3 δειξη των 
λοιπω3 ν απαιτη3σεων μπορου3 ν να προσκομι3ζονται  ε3να η3  περισσο3 τερα απο3  τα αποδεικτικα3  με3σα που 

προβλε3πονται στο Με3ρος ΙΙ του Παραρτη3 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

(β) Οι αλλοδαποι3 οικονομικοι3 φορει3ς που ει3ναι εγγεγραμμε3νοι σε επίσημους	 καταλόγους η3  
διαθε3τουν πιστοποιητικο3  απο3  οργανισμου3 ς πιστοποι3ησης που συμμορφω3 νονται με τα 

ευρωπαϊκα3  προ3 τυπα πιστοποι3ησης, κατα3  την ε3ννοια του Παραρτη3 ματος VII του Προσαρτη3 ματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου3 ν να προσκομι3ζουν στις αναθε3τουσες αρχε3ς πιστοποιητικο3  

εγγραφη3 ς εκδιδο3 μενο απο3  την αρμο3 δια αρχη3  η3  το πιστοποιητικο3  που εκδι3δεται απο3  τον αρμο3 διο 
οργανισμο3  πιστοποι3ησης, κατα3  τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα3 γραφο 9 

του παρο3 ντος α3 ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι3 οικονομικοι3 φορει3ς που δεν ει3ναι εγγεγραμμε3νοι σε επι3σημους καταλο3 γους η3  

διαθε3τουν πιστοποιητικο3  απο3  οργανισμου3 ς πιστοποι3ησης κατα3  τα ανωτε3ρω, υποβα3 λλουν	 ως 
δικαιολογητικα3  ε3να η3  περισσο3 τερα απο3  τα αποδεικτικα3  με3σα που προβλε3πονται στο Με3ρος ΙΙ 

του Παραρτη3 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
	
23.7.	Δικαιολογητικά	για	πρότυπα	διασφάλισης	ποιότητας	και	πρότυπα	περιβαλλοντικής	
διαχείρισης	του	άρθρου	22.Ε111	
Εφο3 σον οι οικονομικοι3 φορει3ς διαθε3τουν προσκομι3ζουν επικαιροποιημε3να πιστοποιητικα3  
διασφα3 λισης ποιο3 τητας π.χ. 

α. Πιστοποιητικο3  Συστη3 ματος Διαχει3ρισης Ποιο3 τητας συ3 μφωνα με το προ3 τυπο  ISO 9001:2015 
του Οικονομικου3  Φορε3α, ο3 πως αυτο3  ε3χει εκδοθει3 απο3  διαπιστευμε3νο φορε3α του Εθνικου3  

Συστη3 ματος Διαπι3στευσης (ΕΣΥΔ). 
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β. Πιστοποιητικο3  του συστη3 ματος διαχει3ρισης Εργασιακη3 ς Ασφα3 λειας και Υγιεινη3 ς του 

Οικονομικου3  Φορε3α συ3 μφωνα με το προ3 τυπο  ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007, ο3 πως 
αυτο3  ε3χει εκδοθει3 απο3  διαπιστευμε3νο φορε3α του Εθνικου3  Συστη3 ματος Διαπι3στευσης (ΕΣΥΔ). 

 
23.8.	Σχετικά	με	τον	έλεγχο	νομιμοποίησης	του	προσωρινού	αναδόχου:	
 
Σε περι3πτωση νομικου3  προσω3 που, υποβα3 λλονται ηλεκτρονικα3 , στον φα3 κελο “Δικαιολογητικα3  

Προσωρινου3  Αναδο3χου, τα νομιμοποιητικα3  ε3γγραφα απο3  τα οποι3α προκυ3 πτει η εξουσι3α υπογραφη3 ς 
του νομι3μου εκπροσω3 που και τα οποι3α πρε3πει να ε3χουν εκδοθει3 ε3ως τρια3 ντα (30) εργα3 σιμες ημε3ρες 
πριν απο3  την υποβολη3  τους 112, εκτο3 ς αν συ3 μφωνα με τις ειδικο3 τερες διατα3 ξεις αυτω3 ν φε3ρουν 

συγκεκριμε3νο χρο3νο ισχυ3 ος. 
 

Εα3 ν ο προσφε3ρων ει3ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ συ3 στασης, 

2. Αντι3γραφο του ισχυ3 οντος καταστατικου3  με το ΦΕΚ στο οποι3ο ε3χουν δημοσιευτει3 ο3 λες οι με3χρι 
ση3 μερα τροποποιη3 σεις αυτου3  η3  επικυρωμε3νο αντι3γραφο κωδικοποιημε3νου καταστατικου3  (εφο3 σον 

υπα3 ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποι3ο ε3χει δημοσιευτει3 το πρακτικο3  ΔΣ εκπροσω3 πησης του νομικου3  προσω3 που, 

4. Πρακτικο3  Δ.Σ περι3 ε3γκρισης συμμετοχη3 ς στο διαγωνισμο3 , στο οποι3ο μπορει3 να περιε3χεται και 
εξουσιοδο3 τηση (εφο3 σον αυτο3  προβλε3πεται απο3  το καταστατικο3  του υποψηφι3ου αναδο3χου) για 

υπογραφη3  και υποβολη3  προσφορα3 ς σε περι3πτωση που δεν υπογρα3 φει ο ι3διος ο νο3 μιμος εκπρο3 σωπος 
του φορε3α την προσφορα3  και τα λοιπα3  απαιτου3 μενα ε3γγραφα του διαγωνισμου3  και ορι3ζεται 

συγκεκριμε3νο α3 τομο,  
5. Πιστοποιητικο3  αρμο3 διας δικαστικη3 ς η3  διοικητικη3 ς αρχη3 ς περι3 τροποποιη3σεων του καταστατικου3  / 
μη λυ3 σης της εταιρει3ας.	
	
Εα3 ν ο προσφε3ρων ει3ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντι3γραφο του καταστατικου3 , με ο3 λα τα με3χρι ση3 μερα τροποποιητικα3 , η3  φωτοαντι3γραφο 
επικυρωμε3νου, απο3  δικηγο3 ρο, κωδικοποιημε3νου καταστατικου3 , εφο3 σον υπα3 ρχει. 

2. Πιστοποιητικα3  αρμο3διας δικαστικη3 ς η3  διοικητικη3 ς αρχη3 ς περι3 των τροποποιη3σεων του 
καταστατικου3 . 

Σε περι3πτωση εγκατα3 στασης τους στην αλλοδαπη3 , τα δικαιολογητικα3  συ3 σταση3 ς τους εκδι3δονται με 
βα3 ση την ισχυ3 ουσα νομοθεσι3α της χω3 ρας που ει3ναι εγκατεστημε3να, απο3  την οποι3α και εκδι3δεται το 

σχετικο3  πιστοποιητικο3 .	
	
23.9.	Επίσημοι	κατάλογοι	εγκεκριμένων	οικονομικών	φορέων	
	
(α) Οι οικονομικοι3 φορει3ς που ει3ναι εγγεγραμμε3νοι σε επι3σημους καταλο3 γους η3  διαθε3τουν 
πιστοποι3ηση απο3  οργανισμου3 ς πιστοποι3ησης που συμμορφω3 νονται με τα ευρωπαϊκα3  προ3 τυπα  
 

πιστοποι3ησης, κατα3  την ε3ννοια του Παραρτη3 ματος VII του Προσαρτη3 ματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορου3 ν να  υποβα3 λλουν στις αναθε3τουσες αρχε3ς πιστοποιητικο3  εγγραφη3 ς εκδιδο3 μενο απο3  την 

αρμο3 δια αρχη3  η3  το πιστοποιητικο3  που εκδι3δεται απο3  τον αρμο3 διο οργανισμο3  πιστοποι3ησης. 
Στα πιστοποιητικα3  αυτα3  αναφε3ρονται τα δικαιολογητικα3  βα3 σει των οποι3ων ε3γινε η εγγραφη3  των 

εν λο3 γω οικονομικω3 ν φορε3ων στον επι3σημο κατα3 λογο η3  η πιστοποι3ηση και η κατα3 ταξη στον εν 
λο3 γω κατα3 λογο. 

Η πιστοποιου3 μενη εγγραφη3  στους επι3σημους καταλο3 γους απο3  τους αρμο3 διους οργανισμου3 ς η3  το 
πιστοποιητικο3 , που εκδι3δεται απο3  τον οργανισμο3  πιστοποι3ησης, συνιστα3  τεκμη3 ριο 

καταλληλο3 τητας ο3 σον αφορα3  τις απαιτη3 σεις ποιοτικη3 ς επιλογη3 ς, τις οποι3ες καλυ3 πτει ο επι3σημος 
κατα3 λογος η3  το πιστοποιητικο3 . 

Οι οικονομικοι3 φορει3ς που ει3ναι εγγεγραμμε3νοι σε επι3σημους καταλο3 γους απαλλα3 σσονται απο3  
την υποχρε3ωση υποβολη3 ς των δικαιολογητικω3 ν που αναφε3ρονται στο πιστοποιητικο3  εγγραφη3 ς 

τους.  
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(β) Οι οικονομικοι3 φορει3ς που ει3ναι εγγεγραμμε3νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφο3 σον υποβα3 λλουν 

«Ενημερο3 τητα Πτυχι3ου» εν ισχυ3 , απαλλα3 σσονται απο3  την υποχρε3ωση υποβολη3 ς των 
δικαιολογητικω3 ν 113: 

- απο3 σπασμα ποινικου3  μητρω3 ου του α3 ρθρου 23.3.(α) της παρου3 σας για τον Προ3 εδρο και 
Διευθυ3 νοντα Συ3 μβουλο εργοληπτικη3 ς επιχει3ρησης.  Για τα λοιπα3  με3λη του Δ.Σ της εταιρει3ας, θα 

πρε3πει να υποβληθει3 αυτοτελω3 ς απο3 σπασμα ποινικου3  μητρω3 ου, καθο3 σον τα προ3 σωπα αυτα3  δεν 
καλυ3 πτονται απο3  την Ενημερο3 τητα Πτυχι3ου.  

- φορολογικη3  και ασφαλιστικη3  ενημερο3 τητα του α3 ρθρου 23.3.(β) της παρου3 σας.114 
- τα πιστοποιητικα3  απο3  το αρμο3 διο Πρωτοδικει3ο και το ΓΕΜΗ του α3 ρθρου 23.3.(γ) της παρου3 σας 
υπο3  την προϋπο3 θεση ο3 μως ο3 τι καλυ3 πτονται πλη3 ρως (ο3 λες οι προβλεπο3 μενες περιπτω3 σεις) απο3  

την Ενημερο3 τητα Πτυχι3ου. 
- το πιστοποιητικο3  απο3  το αρμο3 διο επιμελητη3 ριο ο3 σον αφορα3  το λο3 γο αποκλεισμου3  του α3 ρθρου 

22. Α.4. (θ).115 
- το πιστοποιητικο3  της αρμο3 διας αρχη3 ς για την ονομαστικοποι3ηση των μετοχω3 ν του α3 ρθρου 

23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικα3  ε3γγραφα νομιμοποι3ησης  της εργοληπτικη3 ς επιχει3ρησης. 

   
Σε περι3πτωση που κα3 ποιο απο3  τα ανωτε3ρω δικαιολογητικα3  ε3χει λη3 ξει, προσκομι3ζεται το σχετικο3  

δικαιολογητικο3  εν ισχυ3 . Εφο3 σον στην Ενημερο3 τητα Πτυχι3ου δεν αναφε3ρεται ρητα3  ο3 τι τα στελε3χη 
του πτυχι3ου του προσφε3ροντα ει3ναι ασφαλιστικω3 ς ενη3 μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφε3ρων 

προσκομι3ζει επιπλε3ον της Ενημερο3 τητας Πτυχι3ου, ασφαλιστικη3  ενημερο3 τητα για τα στελε3χη 
αυτα3 .  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

  
Στην περι3πτωση που οικονομικο3 ς φορε3ας επιθυμει3 να στηριχθει3 στις ικανο3 τητες α3 λλων φορε3ων, 

η απο3 δειξη ο3 τι θα ε3χει στη δια3 θεση3  του τους αναγκαι3ους πο3 ρους, γι3νεται με την υποβολη3   
σχετικου3  συμφωνητικου3  των φορε3ων αυτω3 ν για τον σκοπο3  αυτο3 . 

 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα3  των διαγωνιζομε3νων περιλαμβα3 νει τους ακο3 λουθους ηλεκτρονικου3 ς 

υποφακε3λους: 
(α)  υποφα3 κελο με την ε3νδειξη «Δικαιολογητικα3  Συμμετοχη3 ς» 

 (β)  υποφα3 κελο με την ε3νδειξη «Οικονομικη3  Προσφορα3 » 
συ3 μφωνα με τα κατωτε3ρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικο3 ς υποφα3 κελος «Δικαιολογητικα3  Συμμετοχη3 ς» πρε3πει, επι3 ποινη3  αποκλεισμου3 , 
να περιε3χει116 τα ακο3 λουθα: 

 
 - α) το Τυποποιημε3νο Έντυπο Υπευ3 θυνης Δη3 λωσης ( ΤΕΥΔ ) 

 
-  β) την εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς, του α3 ρθρου 15 της παρου3 σας. 

 
24.3 Ο ηλεκτρονικο3 ς υποφα3 κελος «Οικονομικη3  Προσφορα3 » περιε3χει το ψηφιακα3  υπογεγραμμε3νο 

αρχει3ο pdf, το οποι3ο παρα3 γεται απο3  το υποσυ3 στημα, αφου3  συμπληρωθου3 ν καταλλη3 λως οι σχετικε3ς 
φο3 ρμες.   

 
24.4 Στην περι3πτωση που με την προσφορα3  υποβα3 λλονται ιδιωτικα3  ε3γγραφα, αυτα3  γι3νονται 

αποδεκτα3  ει3τε κατα3  τα προβλεπο3 μενα στις διατα3 ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει3τε και σε απλη3  
φωτοτυπι3α, εφο3 σον συνυποβα3 λλεται υπευ3 θυνη δη3λωση, στην οποι3α βεβαιω3 νεται η ακρι3βεια3  τους και 

η οποι3α φε3ρει υπογραφη3  μετα3  την ε3ναρξη της διαδικασι3ας συ3 ναψης συ3 μβασης (η3 τοι μετα3  την 
ημερομηνι3α ανα3 ρτησης της προκη3 ρυξης της συ3 μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 117. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄	

 
	

Άρθρο	25:		Υπεργολαβία	
 

25.1. Ο προσφε3ρων οικονομικο3 ς φορε3ας αναφε3ρει στην προσφορα3  του το τμη3 μα της συ3 μβασης που 

προτι3θεται να αναθε3σει υπο3  μορφη3  υπεργολαβι3ας σε τρι3τους, καθω3 ς και τους υπεργολα3 βους που 
προτει3νει. 

 
25.2. Η τη3 ρηση των υποχρεω3 σεων της παρ. 2 του α3 ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο3  υπεργολα3 βους δεν 

αι3ρει την ευθυ3 νη του κυρι3ου αναδο3χου. 
 

25.3.	Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπερβολάβο. 
	
25.4 Η αναθε3τουσα αρχη3 : 
α) επαληθευ3 ει υποχρεωτικα3  τη συνδρομη3  των λο3γων αποκλεισμου3  του α3 ρθρου 22 Α της παρου3 σας για 

τους υπεργολα3 βους και ο3 τι διαθε3τουν τα αντι3στοιχα προσο3 ντα για την εκτε3λεση του ε3ργου που 
αναλαμβα3 νουν118 συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημε3νο Έντυπο 

Υπευ3 θυνης Δη3 λωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει3 υποχρεωτικα3  απο3  τον οικονομικο3  φορε3α να αντικαταστη3σει ε3ναν υπεργολα3 βο, ο3 ταν απο3  
την ως α3 νω επαλη3 θευση προκυ3 πτει ο3 τι συντρε3χουν λο3γοι αποκλεισμου3  του και ο3 τι δεν καλυ3 πτει τα 

αντι3στοιχα προσο3 ντα για την εκτε3λεση του ε3ργου που αναλαμβα3 νει συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 

 
	
Άρθρο	26	:		Διάφορες	ρυθμίσεις		
 

26.1 Η ε3γκριση κατασκευη3 ς του δημοπρατου3 μενου ε3ργου, αποφασι3στηκε με την αριθμ.  
489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ-762) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων. 

	
26.2  Ο Κυ3 ριος του Έργου μπορει3 να εγκαταστη3 σει για το ε3ργο αυτο3  Τεχνικο3  Συ3 μβουλο. Ο 

Ανα3 δοχος του ε3ργου, ε3χει την υποχρε3ωση να διευκολυ3 νει τις δραστηριο3 τητες του Τεχνικου3  
Συμβου3 λου, που πηγα3 ζουν απο3  τη συμβατικη3  σχε3ση της Υπηρεσι3ας με αυτο3 ν. 

	
	

ΛΑΜΙΑ, ……………..2020 

Ο	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΛΑΜΙΕΩΝ	

 
 

Ευθυ3 μιος Κ. Καραΐσκος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	 ΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ	 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	
ΛΑΜΙΑ      …………….2020                       ΛΑΜΙΑ, ………………….2020	 ΛΑΜΙΑ,   …………2020	

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 	 	 	
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	 	 	

κ.α.α..	 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΧΑ  ΑΛΕΞΙΑ	
	 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	
	 	 	
   

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 	  

	
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμο3  πρωτ. ……………./2020 απο3 φαση  της Οικονομικη3 ς Επιτροπη3 ς Δ. Λαμιε3ων 
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1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  

2 Συμπληρω3 νονται τα στοιχει3α της αναθε3τουσας αρχη3 ς. Επισημαι3νεται ο3 τι οι αναθε3τοντες φορει3ς 
δυ3 νανται να χρησιμοποιου3 ν το παρο3 ν τευ3χος διακη3 ρυξης για τις συμβα3 σεις που αναθε3τουν 
συ3 μφωνα με τις διατα3 ξεις του Βιβλι3ου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγρα3 φεται ο κωδικο3 ς ταυτοποι3ησης της διατιθε3μενης πι3στωσης (π.χ. κωδικο3 ς ενα3 ριθμου ε3ργου 
στο ΠΔΕ η3  κωδικο3 ς πι3στωσης του τακτικου3  προϋπολογισμου3  του φορε3α υλοποι3ησης). Σε 
περι3πτωση συγχρηματοδοτου3 μενων ε3ργων απο3  πο3 ρους της Ευρωπαϊκη3 ς Ένωσης, αναγρα3 φεται 
και ο τι3τλος του Επιχειρησιακου3  Προγρα3 μματος του ΕΣΠΑ η3  α3 λλου συγχρηματοδοτου3 μενου απο3  
πο3 ρους ΕΕ προγρα3 μματος στο πλαι3σιο του οποι3ου ει3ναι ενταγμε3νο το δημοπρατου3 μενο ε3ργο. 

4 Συμπληρω3 νεται η επωνυμι3α της αναθε3τουσας αρχη3 ς. 
5     Mε3σω της λειτουργικο3 τητας ''Επικοινωνι3α'' του υποσυστη3 ματος 
6  Πρβ. α3 ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκη3 ρυξη συ3 μβασης περιλαμβα3 νει κατ' ελα3 χιστον τις 

πληροφορι3ες που προβλε3πονται στο Με3ρος Γ  ́του Παραρτη3 ματος V του Προσαρτη3 ματος Α  ́του ν. 
4412/2016. Επισημαι3νεται ο3 τι, με3χρι την ε3κδοση τυποποιημε3νου εντυ3 που προκη3 ρυξης συ3 μβασης 
για συμβα3 σεις κα3 τω των ορι3ων, οι αναθε3τουσες αρχε3ς, μπορου3 ν να χρησιμοποιου3 ν το αντι3στοιχο 
τυποποιημε3νο ε3ντυπο “Προκη3 ρυξη Συ3 μβασης”, αντλω3 ντας το απο3  τη διαδρομη3   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφω3 νοντα3 ς το 
αναλο3γως. 

7 Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για 
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη 
διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8  Συμπληρω3 νεται απο3  την Αναθε3τουσα Αρχη3  με σαφη3 νεια συγκεκριμε3νη ημερομηνι3α ( “εγκαι3ρως, 
η3 τοι ως την... ), προς αποφυγη3  οιασδη3 ποτε συ3 γχυσης και αμφιβολι3ας. 

9  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε 

περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και 

άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

10  Πρβλ. α3 ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
11   Σε περι3πτωση εφαρμογη3 ς της διαδικασι3ας του α3 ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευ3 θερη συμπλη3 ρωση τιμολογι3ου”, οι αναθε3τουσες αρχε3ς περιλαμβα3 νουν στην εν 
λο3γω περι3πτωση  (στ) αναφορα3  για την υποβολη3  του σχετικου3  τιμολογι3ου. 

12   Πρβ. α3 ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο3 πως προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιη3 θηκε απο3  το α3 ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

13   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο3 πως προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το α3 ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειω3 νεται ο3 τι η προθεσμι3α των 10 
ημερω3 ν που αναγρα3 φεται στο παρο3 ν σημει3ο αφορα3  μο3 νο τον χρο3νο υπογραφη3 ς της ΥΔ και σε 
καμι3α περι3πτωση δεν συνδε3εται με την συνολικη3  προθεσμι3α υποβολη3 ς των προσφορω3 ν με την 
ε3ννοια ο3 τι οι οικονομικοι3 φορει3ς ε3χουν τη δυνατο3 τητα να υποβα3 λλουν την προσφορα3  τους 
οποτεδη3 ποτε κατα3  την ως α3 νω προθεσμι3α. 

14 Επισημαι3νεται ο3 τι, ως προς τις προθεσμι3ες  για την ολοκλη3 ρωση των ενεργειω3 ν της Επιτροπη3 ς 
Διενε3ργειας Διαγωνισμου3  ισχυ3 ουν τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποι3ο 
προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιη3 θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
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4609/2019 
15   Πρβ α3 ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 ο3 πως προστε3θηκε με την παρ. 28 του α3 ρθρου 43 

του ν. 4605/2019 και τροποποιη3 θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 
16  Επισημαι3νεται ο3 τι αν η αναθε3τουσα αρχη3  θεωρη3 σει ο3 τι προσφορε3ς φαι3νονται ασυνη3 θιστα 

χαμηλε3ς, απαιτει3 απο3  τους οικονομικου3 ς φορει3ς να εξηγη3σουν την τιμη3  η3  το κο3 στος που 
προτει3νουν στην προσφορα3  τους, εντο3 ς αποκλειστικη3 ς προθεσμι3ας, κατα3  ανω3 τατο ο3 ριο δε3κα 

ημερω3 ν απο3  την κοινοποι3ηση της σχετικη3 ς προ3σκλησης. Στην περι3πτωση αυτη3  εφαρμο3 ζονται τα 
α3 ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

17  Πρβλ. α3 ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

18 Πρβλ. α3 ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε με το α3 ρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

19 Πρβλ. α3 ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο3 πως αντικαταστα3 θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

20 Με την επιφυ3 λαξη των παρ. 7 και 8 του α3 ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λη3 ψη επανορθωτικω3 ν 
με3σων ). 

21 Πρβλ. α3 ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. α3 ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

23 Πρβλ. α3 ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 

ν. 4605/19. 
24 Η απο3 φαση κατακυ3 ρωσης κοινοποιει3ται στον προσωρινο3  ανα3 δοχο: 1) στην περι3πτωση υποβολη3 ς  

υπευ3 θυνης δη3 λωσης, μετα3  τον ε3λεγχο αυτη3 ς και τη διαπι3στωση της ορθο3 τητα3 ς της απο3  την 
Επιτροπη3  Διαγωνισμου3  κατα3  το α3 ρθρο 4.2 ε' πρω3 το εδα3 φιο, και 2) στην περι3πτωση που δεν 

απαιτει3ται η υποβολη3  υπευ3 θυνης δη3 λωσης, μετα3  την ολοκλη3 ρωση του ελε3γχου των 
δικαιολογητικω3 ν του προσωρινου3  αναδο3χου κατα3  τα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 4.2 α' ε3ως δ' της 

παρου3 σας και την α3 πρακτη πα3 ροδο της προθεσμι3ας α3 σκησης προδικαστικη3 ς προσφυγη3 ς. 
25   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 

ν. 4605/19. 

26 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

27 Πρβλ. α3 ρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28 Πρβ. α3 ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο3 πως προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
29 Πρβλ. α3 ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
30  Πρβ. α3 ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε απο3  το α3 ρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
31 Πρβλ. α3 ρθρο 372 παρ. 1 ε3ως 3 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. α3 ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε απο3  το α3 ρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
33  Πρβλ. α3 ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποι3ηθηκε με το α3 ρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
34 Τι3θεται μο3 νο εφο3σον προ3 κειται για συγχρηματοδοτου3 μενο ε3ργο απο3  πο3ρους της Ευρωπαϊκη3 ς 

Ένωσης. 
35 Τι3θεται μο3 νο εφο3 σον επιλεγει3 η διενε3ργεια κλη3 ρωσης για τη συγκρο3 τηση συλλογικω3 ν οργα3 νων. 
36 Απο3  1-1-2017 τι3θεται σε ισχυ3  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποι3ο με το α3 ρθρο 13 καταργει3 το π.δ 

113/2010. 
37 Τι3θεται μο3 νο ο3 ταν εκ του συμβατικου3  ποσου3  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι3ς ΦΠΑ), προκυ3 πτει υποχρε3ωση 

ονομαστικοποπι3ησης των μετοχω3 ν των Α.Ε. 
38 Νο3 μοι, ΠΔ και υπουργικε3ς αποφα3 σεις που εκδι3δονται μετα3  την ε3ναρξη της διαδικασι3ας συ3 ναψης 

της συ3 μβασης συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελου3 ν με3ρος του 
εφαρμοστε3ου θεσμικου3  πλαισι3ου της. 
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39 Οι κρατη3 σεις προσαρμο3 ζονται ανα3 λογα με τον φορε3α εκτε3λεσης του ε3ργου. 
40  Πρβλ. α3 ρθρο 4 παρ. 3 ε3βδομο εδα3 φιο του ν. 4013/2011, ο3 πως αντικαταστα3 θηκε απο3  το α3 ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
41  Ή/και η Επιτροπη3  Διαγωνισμου3 , κατα3  περι3πτωση (πρβλ. α3 ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
42   Πρβλ. ομοι3ως προηγου3 μενη υποσημει3ωση. 
43  Συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα3 ληψη υποχρεω3 σεων απο3  τους διατα3 κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρυ3 ξεις, οι αποφα3 σεις ανα3 θεσης και οι συμβα3 σεις που συνα3 πτονται για λογαριασμο3  

των φορε3ων Γενικη3 ς Κυβε3ρνησης αναφε3ρουν απαραι3τητα τον αριθμο3  και τη χρονολογι3α της 
απο3 φασης ανα3 ληψης υποχρε3ωσης, τον αριθμο3  καταχω3 ριση3 ς της στα λογιστικα3  βιβλι3α του οικει3ου 

φορε3α, καθω3 ς και τον αριθμο3  της απο3 φασης ε3γκρισης της πολυετου3 ς ανα3 ληψης σε περι3πτωση που 
η δαπα3 νη εκτει3νεται σε περισσο3 τερα του ενο3 ς οικονομικα3  ε3τη.". Επι3σης, συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 12 

παρ. 2 γ) του ι3διου π.δ : “Διακηρυ3 ξεις, ο3 που απαιτει3ται, και αποφα3 σεις ανα3 θεσης που εκδι3δονται 
και συμβα3 σεις που συνα3 πτονται απο3  φορει3ς της Γενικη3 ς Κυβε3ρνησης ει3ναι α3 κυρες, εφο3σον δεν ε3χει 

προηγηθει3 αυτω3 ν η ε3κδοση της απο3 φασης ανα3 ληψης υποχρε3ωσης του α3 ρθρου 2, παρ. 2 του 
παρο3 ντος. "Πρβλ. και α3 ρθρο 5 του ως α3 νω διατα3 γματος “Ανα3 ληψη δαπανω3 ν δημοσι3ων 

επενδυ3 σεων”. 
44  Σε περι3πτωση που περιλαμβα3 νονται τυχο3 ν δικαιω3 ματα προαι3ρεσης, διαμορφω3 νεται αναλο3γως η 

εκτιμω3 μενη αξι3α της συ3 μβασης (προϋπολογισμο3 ς δημοπρα3 τησης) και το παρο3 ν α3 ρθρο (πρβ. α3 ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

45 Το ποσο3  των απρο3 βλεπτων δαπανω3 ν επαναϋπολογι3ζεται κατα3  την υπογραφη3  της συ3 μβασης, 

ανα3 λογα με την προσφερθει3σα ε3κπτωση, ω3 στε να διατηρει3ται η εν λο3γω ποσοστιαι3α αναλογι3α του 
15% επι3 της δαπα3 νης εργασιω3 ν με ΓΕ&ΟΕ, συ3 μφωνα με την παρα3 γραφο 3 του α3 ρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
46  ο3 πως συμπληρω3 θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
47 Μπορει3 η ε3ναρξη της προθεσμι3ας να ορι3ζεται διαφορετικα3 ,  αν λο3γου χα3 ρη δεν προβλε3πεται η 

α3 μεση ε3ναρξη των εργασιω3 ν (α3 ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
48 Με την επιφυ3 λαξη της επο3 μενης υποσημει3ωσης. 
49  Οι αναθε3τουσες αρχε3ς μπορει3 να επιτρε3πουν την υποβολη3  εναλλακτικω3 ν προσφορω3 ν και στην 

περι3πτωση αυτη3  προσαρμο3 ζεται αντιστοι3χως το 13.4. ( πρβλ α3 ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
50  Το ποσοστο3  της εγγυ3 ησης συμμετοχη3 ς δεν μπορει3 να υπερβαι3νει το 2% της εκτιμω3 μενης αξι3ας της 

συ3 μβασης, χωρι3ς το Φ.Π.Α., με ανα3 λογη στρογγυλοποι3ηση μη συνυπολογιζομε3νων των 
δικαιωμα3 των προαι3ρεσης και παρα3 τασης της συ3 μβασης (Πρβ α3 ρθρο 72 παρ. 1 περ. α, ο3 πως 

τροποποιη3 θηκε με την παρ. 5α του  α3 ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
51 Πρβ. α3 ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε  με την περ. 4 του α3 ρθρου 107 του ν. 

4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του α3 ρθρου 43 του ν. 4605/2019  
52 Εφο3 σον συντρε3χει περι3πτωση, κατα3  το α3 ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπο3τε μνημονευ3 ονται και οι 

απαραι3τητες λεπτομε3ρειες.  
53 Εφο3 σον προβλε3πεται προκαταβολη3  συμπληρω3 νονται οι ο3 ροι για την εγγυητικη3  επιστολη3  

προκαταβολη3 ς. Επισημαι3νεται ο3 τι η εγγυ3 ηση καλη3 ς εκτε3λεσης καλυ3 πτει και την παροχη3  ισο3 ποσης 

προκαταβολη3 ς προς τον ανα3 δοχο, χωρι3ς να απαιτει3ται η κατα3 θεση εγγυ3 ησης προκαταβολη3 ς. Στην 
περι3πτωση που με την παρου3 σα ορι3ζεται  μεγαλυ3 τερο υ3 ψος προκαταβολη3 ς (πχ 15%), αυτη3  

λαμβα3 νεται με την κατα3 θεση απο3  τον ανα3 δοχο εγγυ3 ησης προκαταβολη3 ς που θα καλυ3 πτει τη 
διαφορα3  μεταξυ3  του ποσου3  της εγγυ3 ησης καλη3 ς εκτε3λεσης και του ποσου3  της καταβαλλο3 μενης 

προκαταβολη3 ς (παρ. 1 δ α3 ρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
54  Οι αναθε3τουσες αρχε3ς μπορου3 ν να ζητου3 ν απο3  τους προσφε3ροντες να παρα3 σχουν «Εγγυ3 ηση καλη3 ς 

λειτουργι3ας» για την αποκατα3 σταση των ελαττωμα3 των που ανακυ3 πτουν η3  των ζημιω3 ν που 
προκαλου3 νται απο3  δυσλειτουργι3α των ε3ργων κατα3  την περι3οδο εγγυ3 ησης καλη3 ς λειτουργι3ας, 

εφο3 σον προβλε3πεται στα ε3γγραφα της συ3 μβασης. Το υ3 ψος της εγγυ3 ησης καλη3 ς λειτουργι3ας 
συμπληρω3 νεται σε συγκεκριμε3νο χρηματικο3  ποσο3 .  Οι εγγυητικε3ς επιστολε3ς καλη3 ς λειτουργι3ας 
περιλαμβα3 νουν κατ’ ελα3 χιστον τα αναφερο3 μενα στην παρα3 γραφο 15.2 της παρου3 σας και 

επιπρο3 σθετα, τον αριθμο3  και τον τι3τλο της σχετικη3 ς συ3 μβασης. 
55 Τα γραμμα3 τια συ3 στασης χρηματικη3 ς παρακαταθη3κης του Ταμει3ου Παρακαταθηκω3 ν και Δανει3ων, 

για την παροχη3  εγγυη3σεων συμμετοχη3 ς και καλη3 ς εκτε3λεσης (εγγυοδοτικη3  παρακαταθη3 κη) 
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συστη3 νονται συ3 μφωνα με την ειδικη3  νομοθεσι3α που  διε3πει αυτο3  και ειδικο3 τερα βα3 σει του α3 ρθρου 

4 του π.δ της 30 Δεκεμβρι3ου 1926/3 Ιανουαρι3ου 1927 (“Περι3 συστα3 σεως και αποδο3 σεως 
παρακαταθηκω3 ν και καταθε3σεων παρα3  τω Ταμει3ω Παρακαταθηκω3 ν και Δανει3ων”). Πρβλ. Το με 

αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε3γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
56 Πρβλ. και τα ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 4.1.ζ. της παρου3 σας, ως προς τις εγγυη3σεις 

συμμετοχη3 ς. 
57  Η ελα3 χιστη προθεσμι3α παραλαβη3 ς των προσφορω3 ν καθορι3ζεται συ3 μφωνα με το α3 ρθρο  121 ου ν. 

4412/2016, ο3 πως αυτο3  τροποποιη3 θηκε με την παρ. 19 του α3 ρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 
58 Προτει3νεται οι αναθε3τουσες αρχε3ς να ορι3ζουν την ημερομηνι3α ηλεκτρονικη3 ς αποσφρα3 γισης των 

προσφορω3 ν μετα3  την παρε3λευση τριω3 ν εργασι3μων ημερω3 ν απο3  την καταληκτικη3  ημερομηνι3α 

υποβολη3 ς των προσφορω3 ν, προκειμε3νου να ε3χει προσκομιστει3 απο3  τους συμμετε3χοντες και η 
πρωτο3 τυπη εγγυ3 ηση συμμετοχη3 ς, συ3 μφωνα με τα προβλεπο3 μενα στο α3 ρθρο 3.5. περ. β της 

παρου3 σας. 
59 Ορι3ζεται ο χρο3 νος απο3  την Αναθε3τουσα Αρχη3  κατ΄ εκτι3μηση των ιδιαιτεροτη3 των της διαδικασι3ας. 

Για τον καθορισμο3  του χρο3 νου ισχυ3 ος της προσφορα3 ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
60  Πρβ. υποσημει3ωση για προκη3 ρυξη συ3 μβασης στο α3 ρθρο 2.1 της παρου3 σας. 
61 Συ3 μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α3 ρθρου 377 καθω3 ς και τις παρ. 11 και 12 

α3 ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει3 η υποχρε3ωση δημοσι3ευσης προκη3ρυξης συ3 μφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 α3 ρθρου 15 ν. 3669/2008 με3χρι την  31/12/2017 σε δυ3 ο ημερη3 σιες εφημερι3δες και 

στον περιφερειακο3  και τοπικο3  τυ3 πο με3χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενο3 τητα Δ της εγκυκλι3ου με 

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
62 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι3νεται ο3 τι οι αναθε3τουσες αρχε3ς δεν μπορου3 ν να καλου3 ν 

συγκεκριμε3νες τα3 ξεις/ πτυχι3α του ΜΕΕΠ.  
63  Κατ’ αντιστοιχι3α με τα ουσιω3 δη χαρακτηριστικα3  του ε3ργου συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 11 της 

παρου3 σας (αναφε3ρεται η κατηγορι3α η3  οι κατηγορι3ες στις οποι3ες εμπι3πτει το ε3ργο συ3 μφωνα με το 
α3 ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικο3 τερους ο3 ρους του α3 ρθρου 76 ν. 4412/2016). 

64  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α3 ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
65 Πρβλ. α3 ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκε με το α3 ρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 

αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
66 Πρβλ. α3 ρθρο 73 παρ. 1 τελευται3α δυ3 ο εδα3 φια του ν. 4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκαν με το 

α3 ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
67 Πρβ. α3 ρθρο 73 παρ. 2 περι3πτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποι3α προστε3θηκε με το α3 ρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
68  Επισημαι3νεται ο3 τι η εν λο3γω προ3 βλεψη για παρε3κκλιση απο3  τον υποχρεωτικο3  αποκλεισμο3   

αποτελει3 δυνατο3 τητα της αναθε3τουσας αρχη3 ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 

περι3πτωση που δεν επιθυμει3 να προβλε3ψει τη σχετικη3  δυνατο3 τητα, η αναθε3τουσα αρχη3  διαγρα3 φει 
την  παρα3 γραφο αυτη3 . 

69 Επισημαι3νεται ο3 τι  η εν λο3γω προ3 βλεψη για παρε3κκλιση απο3  τον υποχρεωτικο3  αποκλεισμο3   
αποτελει3 δυνατο3 τητα της αναθε3τουσας αρχη3 ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 

περι3πτωση που δεν επιθυμει3 να προβλε3ψει τη σχετικη3  δυνατο3 τητα, η αναθε3τουσα αρχη3  διαγρα3 φει 
την παρα3 γραφο  αυτη3 . 

70  Οι λο3γοι της παραγρα3 φου 22.Α.4. αποτελου3 ν δυνητικου3 ς λο3γους αποκλεισμου3  συ3 μφωνα με το 
α3 ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα3  συνε3πεια, η αναθε3τουσα αρχη3  δυ3 ναται να επιλε3ξει ε3ναν, 

περισσο3 τερους, ο3 λους η3  ενδεχομε3νως και κανε3ναν απο3  τους λο3γους αποκλεισμου3  συνεκτιμω3 ντας 
τα ιδιαι3τερα χαρακτηριστικα3  της υπο3  ανα3 θεση συ3 μβασης (εκτιμω3 μενη αξι3α αυτη3 ς, ειδικε3ς 

περιστα3 σεις κλπ), με σχετικη3  προ3 βλεψη στο παρο3 ν σημει3ο της διακη3 ρυξης.  
71  Σημειω3 νεται ο3 τι ο ανωτε3ρω εθνικο3 ς λο3γος αποκλεισμου3  τι3θεται στη διακη3 ρυξη μο3 νο για 

συμβα3 σεις ε3ργων προϋπολογισμου3  εκτιμω3 μενης αξι3ας ανω3 τερης του 1.000.000,00 ευρω3   και στην 
περι3πτωση αυτη3  συμπληρω3 νεται στο Με3ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
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72  Πρβλ. α3 ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποι3α προστε3θηκε με το α3 ρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017. Επι3σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε3γγραφο της Αρχη3 ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα3  με την απο3φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι3ου 2018 στην υπο3 θεση C-124/2017 Vossloh, 

ιδι3ως σκε3ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 
73  Υπενθυμι3ζεται ο3 τι  αναφορα3  στην παρα3 γραφο 22.Α.4 θα γι3νει μο3 νο στην περι3πτωση που η 

Αναθε3τουσα Αρχη3  επιλε3ξει κα3 ποιον απο3  τους δυνητικου3 ς λο3γους αποκλεισμου3 . 
74  Επισημαι3νεται ο3 τι ο3 λα τα κριτη3 ρια ποιοτικη3 ς επιλογη3 ς, πλην της καταλληλο3 τητας για την α3 σκηση 

επαγγελματικη3 ς δραστηριο3 τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο3  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 

ει3ναι προαιρετικα3  για την αναθε3τουσα αρχη3  και πρε3πει να σχετι3ζονται και να ει3ναι ανα3 λογα με το 
αντικει3μενο της συ3 μβασης (α3 ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα3 θε περι3πτωση, πρε3πει να 

διαμορφω3 νονται κατα3  τρο3 πο, ω3 στε να μην περιορι3ζεται δυσανα3 λογα η συμμετοχη3  των 
ενδιαφερο3 μενων οικονομικω3 ν φορε3ων στους διαγωνισμου3 ς. Κατα3  το στα3 διο του προσδιορισμου3  

των κριτηρι3ων καταλληλο3 τητας των υποψηφι3ων, ει3ναι αναγκαι3ο να τηρου3 νται απο3  τις 
αναθε3τουσες αρχε3ς, οι θεμελιω3 δεις ενωσιακε3ς αρχε3ς, ιδι3ως η αρχη3  της ι3σης μεταχει3ρισης των 

συμμετεχο3 ντων, της αποφυγη3 ς των διακρι3σεων, της διαφα3 νειας και της ανα3 πτυξης του ελευ3 θερου 
ανταγωνισμου3 . Τα κριτη3 ρια επιλογη3 ς του α3 ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετα3 ζονται κατα3  τη διαδικασι3α 

ελε3γχου της καταλληλο3 τητας του προσφε3ροντος να εκτελε3σει τη συ3 μβαση (κριτη3 ρια “on/off”).  
75  Όπως αυτο3  ισχυ3 ει κατα3  τα αναλυτικα3  οριζο3 μενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδι3ως κατα3  την μεταβατικη3  

περι3οδο εφαρμογη3 ς του Μητρω3 ου Εργοληπτικω3 ν Επιχειρη3 σεων Δημοσι3ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(α3 ρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, ο3 πως ισχυ3 ει). 

76
   Επισημαι3νεται ο3 τι οι αναθε3τουσες αρχε3ς δεν μπορου3 ν να καλου3 ν συγκεκριμε3νες τα3 ξεις/ πτυχι3α του 

ΜΕΕΠ. Πρβλ. α3 ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο3 πως ισχυ3 ουν δυνα3 μει του α3 ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε3ως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο3  με το α3 ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και α3 ρθρο 80 

παρ. 1 του ν. 3669/2008, ο3 πως αντικαταστα3 θηκε με το α3 ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

77   Οι αναθε3τουσες αρχε3ς μπορου3 ν να επιβα3 λλουν απαιτη3 σεις που να διασφαλι3ζουν ο3 τι οι οικονομικοι3 
φορει3ς διαθε3τουν την αναγκαι3α οικονομικη3  και χρηματοδοτικη3  ικανο3 τητα για την εκτε3λεση της 

συ3 μβασης. Όλες οι απαιτη3 σεις πρε3πει να σχετι3ζονται και να ει3ναι ανα3 λογες με το αντικει3μενο της 
συ3 μβασης (πρβ. α3 ρθρο 75 παρ. 1 τελευται3ο εδα3 φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λο3γω 

απαιτη3 σεις καθορι3ζονται περιγραφικα3  στο παρο3 ν σημει3ο, χωρι3ς παραπομπη3  σε τα3 ξεις/πτυχι3α του 
ΜΕΕΠ. Σε κα3 θε περι3πτωση και με3χρι την κατα3 ργηση των α3 ρθρων 80 ε3ως 110 του ν. 3669/2008 και 

την ε3ναρξη ισχυ3 ος του π.δ. του α3 ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαι3νεται ο3 τι, εφο3 σον η 
αναθε3τουσα αρχη3  επιλε3ξει την παραπομπη3  σε τα3 ξεις/πτυχι3α του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο3  

των απαιτη3σεων για τις εγγεγραμμε3νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικε3ς επιχειρη3 σεις, πρε3πει να 
περιγρα3 ψει αναλυτικα3  τις αντι3στοιχες απαιτη3σεις και για τις αλλοδαπε3ς εργοληπτικε3ς 
επιχειρη3σεις. 

78	Οι αναθε3τουσες αρχε3ς μπορου3 ν να επιβα3 λλουν απαιτη3 σεις που να διασφαλι3ζουν ο3 τι οι οικονομικοι3 
φορει3ς διαθε3τουν την αναγκαι3α τεχνικη3  και επαγγελματικη3  ικανο3τητα για την εκτε3λεση της 

συ3 μβασης. Όλες οι απαιτη3 σεις πρε3πει να σχετι3ζονται και να ει3ναι ανα3 λογες με το αντικει3μενο της 
συ3 μβασης (πρβ. α3 ρθρο 75 παρ. 1 τελευται3ο εδα3 φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λο3γω 

απαιτη3 σεις καταρχα3 ς καθορι3ζονται περιγραφικα3  στο παρο3 ν σημει3ο, χωρι3ς παραπομπη3  σε 
τα3 ξεις/πτυχι3α του ΜΕΕΠ η3  βαθμι3δες/κατηγορι3ες του ΜΕΚ. Σε κα3 θε περι3πτωση και με3χρι την 

κατα3 ργηση των α3 ρθρων 80 ε3ως 110 του ν. 3669/2008 και την ε3ναρξη ισχυ3 ος του π.δ. του α3 ρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαι3νεται ο3 τι,  εφο3σον η αναθε3τουσα αρχη3  επιλε3ξει την 

παραπομπη3  σε τα3 ξεις/πτυχι3α του ΜΕΕΠ η3  βαθμι3δες/κατηγορι3ες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο3  
των απαιτη3σεων για τις εγγεγραμμε3νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικε3ς επιχειρη3 σεις (πχ. στελε3χωση), 

πρε3πει να περιγρα3 ψει αναλυτικα3  τις αντι3στοιχες απαιτη3 σεις και για τις αλλοδαπε3ς εργοληπτικε3ς 
επιχειρη3σεις.  

79 Προαιρετικη3  επιλογη3 : Η παρ. 22.Ε τι3θεται κατα3  διακριτικη3  ευχε3ρεια της αναθε3τουσας αρχη3 ς και 
συμπληρω3 νεται συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι3νεται ο3 τι ο3 λες οι απαιτη3 σεις 
πρε3πει να σχετι3ζονται και να ει3ναι ανα3 λογες με το αντικει3μενο της συ3 μβασης (α3 ρθρο 75 παρ. 1 ν. 

4412/2016). 
80  Το εδα3 φιο αυτο3  προστι3θεται κατα3  την κρι3ση της αναθε3τουσας αρχη3 ς συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 78 

παρ. 1 του ν. 4412/2016, α3 λλως διαγρα3 φεται. 
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81 Ως προς τον τρο3 πο υποβολη3 ς των αποδεικτικω3 ν με3σων του παρο3 ντος α3 ρθρου, τα οποι3α ε3χουν 

συνταχθει3/ παραχθει3 απο3  τους ι3διους τους οικονομικου3 ς φορει3ς πρβλ. α3 ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

82 Πρβ α3 ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποι3α προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σημειω3 νεται ο3 τι η προθεσμι3α των 10 ημερω3 ν που αναγρα3 φεται στο παρο3 ν σημει3ο αφορα3  μο3 νο τον 
χρο3 νο υπογραφη3 ς του ΕΕΕΣ και σε καμι3α περι3πτωση δεν συνδε3εται με τη συνολικη3  προθεσμι3α 

υποβολη3 ς των προσφορω3 ν, με την ε3ννοια ο3 τι οι οικονομικοι3 φορει3ς ε3χουν τη δυνατο3 τητα να 
υποβα3 λλουν την προσφορα3  τους οποτεδη3 ποτε κατα3  την ως α3 νω προθεσμι3α. 

83  Επισημαι3νεται ο3 τι η ανωτε3ρω δυνατο3 τητα εναπο3 κειται στη διακριτικη3  ευχε3ρεια του οικονομικου3  
φορε3α. Εξακολουθει3 να υφι3σταται η δυνατο3 τητα να υπογρα3 φεται το ΤΕΥΔ απο3  το συ3 νολο των 

φυσικω3 ν προσω3 πων που αναφε3ρονται στα τελευται3α δυ3 ο εδα3 φια του α3 ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, ο3 πως τροποποιη3 θηκαν με το α3 ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

84  Πρβλ. α3 ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι3ο προστε3θηκε με το α3 ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
85  Η υποχρεωτικη3  αντικατα3 σταση του τρι3του, ως προς την παρ. 4, εναπο3κειται στη διακριτικη3  

ευχε3ρεια της αναθε3τουσας αρχη3 ς, εφο3σον δε δεν την επιθυμει3, απαλει3φεται η αναφορα3  στην παρ. 4 
στο παρο3 ν σημει3ο. Πρβλ. α3 ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

86 Πρβλ. α3 ρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, ο3 πως προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερι3πτωση αε του ν. 4605/2019..   

87 Πρβ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

88  Εφιστα3 ται η προσοχη3  των αναθετουσω3 ν αρχω3 ν στο ο3 τι πρε3πει να ζητει3ται η προσκο3 μιση 

δικαιολογητικω3 ν προς απο3 δειξη μο3 νο των λο3γων αποκλεισμου3  και των κριτηρι3ων επιλογη3 ς που 
ε3χουν τεθει3 στην παρου3 σα διακη3 ρυξη. Επισημαι3νεται, περαιτε3ρω, ο3 τι, η αναθε3τουσα αρχη3  δυ3 ναται, 

κατα3  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει3 απο3  προσφε3ροντες, σε οποιοδη3 ποτε χρονικο3  
σημει3ο κατα3  τη δια3 ρκεια της διαδικασι3ας, να υποβα3 λλουν ο3 λα η3  ορισμε3να δικαιολογητικα3 , ο3 ταν 

αυτο3  απαιτει3ται για την ορθη3  διεξαγωγη3  της διαδικασι3ας. 
89 Πρβ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
90  Συ3 μφωνα με το α3 ρθρο 73 παρ. 2 τελευται3ο εδα3 φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο3 ς φορε3ας 

ει3ναι Έλληνας πολι3της η3  ε3χει την εγκατα3 σταση3  του στην Ελλα3 δα, οι υποχρεω3 σεις του που αφορου3 ν 
τις εισφορε3ς κοινωνικη3 ς ασφα3 λισης καλυ3 πτουν το3σο την κυ3 ρια ο3 σο και την επικουρικη3  ασφα3 λιση."  

91  Πρβ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

92  Λαμβανομε3νου υπο3 ψη του συ3 ντομου, σε πολλε3ς περιπτω3 σεις, χρο3 νου ισχυ3 ος των πιστοποιητικω3 ν 
φορολογικη3 ς ενημερο3τητας, οι οικονομικοι3 φορει3ς μεριμνου3 ν να αποκτου3 ς εγκαι3ρως 
πιστοποιητικα3  που να καλυ3 πτουν και τον χρο3νο υποβολη3 ς της προσφορα3 ς, συ3 μφωνα με τα 

ειδικο3 τερα οριζο3 μενα στο α3 ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμε3νου να τα υποβα3 λουν, εφο3σον 
αναδειχθου3 ν προσωρινοι3 ανα3 δοχοι. Τα εν λο3γω πιστοποιητικα3  υποβα3 λλονται μαζι3 με τα υπο3λοιπα 

αποδεικτικα3  με3σα του α3 ρθρου 23 απο3  τον προσωρινο3  ανα3 δοχο με3σω της λειτουργικο3 τητας της 
«Επικοινωνι3ας» του υποσυστη3 ματος. 

93 Οι υπευ3 θυνες δηλω3 σεις του παρο3 ντος τευ3 χους φε3ρουν εγκεκριμε3νη προηγμε3νη ηλεκτρονικη3  
υπογραφη3  η3  προηγμε3νη ηλεκτρονικη3  υπογραφη3  που υποστηρι3ζεται απο3  εγκεκριμε3νο 

πιστοποιητικο3  (Πρβλ. α3 ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
94  Πρβλ. ομοι3ως  ως α3 νω υποσημει3ωση για τα πιστοποιητικα3  φορολογικη3 ς ενημερο3 τητας 
95 Πρβλ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
96 Πρβ α3 ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ο3 πως προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
97  Εφο3 σον η αναθε3τουσα αρχη3  την επιλε3ξει ως λο3γο αποκλεισμου3 . 
98 Πρβ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
99  Με εκτυ3 πωση της καρτε3λας “Στοιχει3α Μητρω3 ου/ Επιχει3ρησης”, ο3 πως αυτα3  εμφανι3ζονται στο 

taxisnet. 
100 Η πλατφο3 ρμα της Ευρωπαϊκη3 ς Επιτροπη3 ς eCertis για την αναζη3 τηση ισοδυ3 ναμων πιστοποιητικω3 ν 
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α3 λλων κρατω3 ν-μελω3 ν της Ε.Ε ει3ναι διαθε3σιμη, χωρι3ς κο3στος, στη διαδρομη3 . 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι3νεται ο3 τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ει3ναι ο αρμο3 διος εθνικο3 ς 
φορε3ας για την καταχω3 ρηση και τη3 ρηση των στοιχει3ων του eCertis για την Ελλα3 δα. Πρβλ. το με 

αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο3  ε3γγραφο της Αρχη3 ς στον ακο3 λουθο συ3 νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

101  Εφο3 σον η αναθε3τουσα αρχη3  τις επιλε3ξει, ο3 λες η3  κα3 ποια/ες εξ αυτω3 ν, ως λο3γους αποκλεισμου3 . 
102  Επισημαι3νεται ο3 τι η αναθε3τουσα αρχη3 , εφο3σον μπορε3σει να αποδει3ξει, με κατα3 λληλα με3σα, ο3 τι 

συντρε3χει κα3 ποια απο3  τις περιπτω3 σεις αυτε3ς, αποκλει3ει οποιονδη3 ποτε οικονομικο3  φορε3α απο3  τη 
συμμετοχη3  στη διαδικασι3α συ3 ναψης της δημο3σιας συ3 μβασης.  

103 Εφο3 σον η αναθε3τουσα αρχη3  την επιλε3ξει ως λο3γο αποκλεισμου3 . 
104 Η υποχρε3ωση προσκο3 μισης δικαιολογητικω3 ν ονομαστικοποι3ησης μετοχω3 ν, εφο3 σον προ3 κειται για 

συμβα3 σεις εκτιμω3 μενης αξι3ας α3 νω του 1.000.000,00 ευρω3 , αφορα3  μο3 νο στις ανω3 νυμες εταιρει3ες 
που λαμβα3 νουν με3ρος στο διαγωνισμο3 , ει3τε προ3κειται για μεμονωμε3νους υποψη3 φιους, ει3τε για 
με3λη ενω3 σεων Εξαιρου3 νται της υποχρε3ωσης αυτη3 ς οι εταιρει3ες που ει3ναι εισηγμε3νες στο 
Χρηματιστη3ριο της χω3 ρας εγκατα3 σταση3 ς τους και υποβα3 λλουν περι3 του3 του υπευ3 θυνη δη3λωση του 
νομι3μου εκπροσω3 που τους. 

105 Πρβ παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

106  Εφο3 σον συντρε3χει περι3πτωση λο3γω του προϋπολογισμου3  της συ3 μβασης, πρε3πει να προβλε3πεται 

και η δυνατο3 τητα συμμετοχη3 ς επιχειρη3 σεων εγγεγραμμε3νων στα Νομαρχιακα3  Μητρω3 α (βλε3πετε 

α3 ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περι3πτωση αυτη3  να τι3θεται η αντι3στοιχη προ3 βλεψη. 
107 η οποι3α εκδι3δεται συ3 μφωνα με τις ειδικε3ς διατα3 ξεις του ν. 3669/2008 και φε3ρει συγκεκριμε3νο 

χρο3 νο ισχυ3 ος. 
108 Πρβλ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
109  Πρβλ. α3 ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο3 πως ισχυ3 ουν δυνα3 μει του α3 ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε3ως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμο3  με το α3 ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
110  Πρβλ. ομοι3ως προηγου3 μενη υποσημει3ωση 
111 Εφο3 σον ε3χει αναφερθει3 σχετικη3  απαι3τηση στο α3 ρθρο 22.Ε συμπληρω3 νεται αναλο3γως συ3 μφωνα με 

το α3 ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
112 Πρβλ. παρα3 γραφο 12 α3 ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο3 πως αυτη3  προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι3πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
113  Συ3 μφωνα με τη δια3 ταξη του α3 ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008:	 “Για τη συμμετοχη3  σε 

διαγωνισμου3 ς δημοσι3ων ε3ργων χορηγει3ται σε κα3 θε εργοληπτικη3  επιχει3ρηση εγγεγραμμε3νη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερο3 τητα πτυχι3ου», η οποι3α, σε συνδυασμο3  με τη βεβαι3ωση εγγραφη3 ς που εκδι3δεται 
απο3  την υπηρεσι3α τη3ρησης του Μ.Ε.ΕΠ.,	 συνιστα3  «επι3σημο κατα3 λογο αναγνωρισμε3νων 
εργοληπτω3 ν» [...] και απαλλα3 σσει τις εργοληπτικε3ς επιχειρη3 σεις απο3  την υποχρε3ωση να 
καταθε3τουν τα επιμε3ρους δικαιολογητικα3  στους διαγωνισμου3 ς.” Επισημαι3νεται ο3 τι, συ3 μφωνα με το 
α3 ρθρο 22 ( Τροποποιη3 σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρω3 το 
εδα3 φιο της περι3πτωσης 31 της παραγρα3 φου 1 του α3 ρθρου 377 αντικαθι3σταται ως εξη3 ς: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των α3 ρθρων 80 ε3ως 110, τα οποι3α παραμε3νουν σε ισχυ3  με3χρι την 
ε3κδοση του προεδρικου3  διατα3 γματος του α3 ρθρου 83, των παραγρα3 φων 4 και 5 του α3 ρθρου 20 και 
της παραγρα3 φου 1 α του α3 ρθρου 176». 

114 Στην περι3πτωση ο3 μως που η Ενημερο3 τητα Πτυχι3ου δεν καλυ3 πτει τις εισφορε3ς επικουρικη3 ς 
ασφα3 λισης, τα σχετικα3  δικαιολογητικα3  υποβα3 λλονται ξεχωριστα3 . 

115 Μο3 νο στην περι3πτωση που ε3χει επιλεγει3 απο3  την αναθε3τουσα αρχη3  ως λο3γος αποκλεισμου3 . 
116 Επισημαι3νεται ο3 τι ο οικονομικο3 ς φορε3ας παρα3 γει απο3  το υποσυ3 στημα το ηλεκτρονικο3  αρχει3ο 

«εκτυπω3 σεις» των Δικαιολογητικω3 ν Συμμετοχη3 ς σε μορφη3  αρχει3ου Portable Document Format 
(PDF), το οποι3ο υπογρα3 φεται με εγκεκριμε3νη προηγμε3νη ηλεκτρονικη3  υπογραφη3  η3  προηγμε3νη 
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ηλεκτρονικη3  υπογραφη3  με χρη3 ση εγκεκριμε3νων πιστοποιητικω3 ν και επισυνα3 πτεται στον 

(υπο)φακε3λο της προσφορα3 ς «Δικαιολογητικα3  Συμμετοχη3 ς» (Πρβλ α3 ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

117 Πρβ. α3 ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο3 πως προστε3θηκε με το α3 ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιη3 θηκε απο3  το α3 ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

118 Πρβλ και α3 ρθρο 165 ν. 4412/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α΄	

 
Άρθρο	1:		Κύριος	του	Έργου/	Αναθέτουσα	Αρχή/	Στοιχεία	επικοινωνίας	
 
1.1 Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος	Λαμιέων 

Οδός  : Φλέμινγκ	&	Ερυθρού	Σταυρού	
Ταχ.Κωδ. : 35131	
Τηλ. : 2231067033,	2231351035,		

Γραμματεία	Δ/νσης	Υποδομών&ΤεχνικώνΈργων 
Telefax : 2231022465	
E-mail : prallis@lamia-city.gr	&	milonis@lamia-city.gr	
Πληροφορίες:  : Ράλλης	Παρασκευάς	(Γραμματεία),		

Μυλωνής	Ιωάννης,	Πολιτικός	μηχανικός	ΤΕ,MSc,ΜΔΕ	(συντάξας)	
	

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος	Λαμιέων 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος	Λαμιέων 

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΕΠΙΤΡΟΠΗ	 Δ.	 ΛΑΜΙΕΩΝ	 ή	 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	 Δ.	
ΛΑΜΙΕΩΝ	

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ	ΥΠΟΔΟΜΩΝ	&	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΕΡΓΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό	 Συμβούλιο	 Δημοσίων	 Έργων	 Δ/ΝΣΗ	 ΤΕΧΝΙΚΩΝ			
ΕΡΓΩΝΤΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	ΕΝΟΤΗΤΑΣ	ΦΘ/ΔΑΣ.	

	

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες5 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. 

 

Άρθρο	2:		Έγγραφα	της	σύμβασης	και	τεύχη	
 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ)το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7 
δ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ια) η τεχνική μελέτη, 
 
ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
 

2.2Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
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σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.lamia.gr 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/06/20208 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

/όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/06/20209 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  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. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή  
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή PortableDocumentFormat (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 10. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου PortableDocumentFormat (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.11 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκταs  ειsτε καταs  τα προβλεποs μενα στις διαταs ξεις του ν. 4250/2014 (Α  ́ 94) ειsτε και σε απληs  
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)12. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
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πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών13. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού14, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες15.  
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 



 

8 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 16 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 17 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης18. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) 
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακυs ρωσης, κατ’ εφαρμογηs  της διαs ταξης του αs ρθρου 79 παραs γραφος 5 εδαs φιο α  ́ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας19.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
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ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 20 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
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 (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
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 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου21.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά,22 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά 
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση23. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο24. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
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προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
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 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής25. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1  
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του26.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης27. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά28. 
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεποs μενα στην περ. α της παρ. 1 του αs ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α  ́της παρ. 

1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 
 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής29. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής30. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου31. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 

 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση32 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 

συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
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1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2. 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.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρωs θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο33.Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4. 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 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),34 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
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- 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»,35 
- 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», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α  ́145 )36 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- του Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) (Α’112) όπως ισχύει. 

 
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 37, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 
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7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις38, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίουκαι γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020 με ΚΑ:30.7323.0006 
  
 Το έργουπόκειται στις κρατήσεις39 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201140,της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης καθώς και της 
κράτησης 2,5%0 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. 
Α΄/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 απόφασης του  
Υπουργού Μεταφορωs ν(ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/4-7-2019). 

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
Η αναθέτουσα αρχή41 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή42, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  13432/26-3-2020 για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ.  ΑΑΥΣ 365/20-3-
2020.43 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην ΔΚ Λαμίας». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε44               403.225,81Ευρώ  
και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών:                                                                                                    297.130,97 €  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                            53.483,57 €  
Απρόβλεπτα45                                                                                                             52.592,18 € 
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
Ήτοι εκτιμώμενη αξία σύμβασης:                                                                          403.206,72 €46 
 

Για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΪΑ                                                           Ποσόν:403.206,72 ευρώ 

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού:                     19,09 € 
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο 
καθώς αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο έργο.47 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 

Δ.Κ  Λαμίας 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
H μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή έργων οδοποιίας του Δήμου Λαμίας ήτοι την κατασκευή, 
επισκευή και την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών του Δήμου καθώς και την αποκατάσταση 
κλιμάκων στη ΔΕ Λαμίας. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13248 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
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 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρεςαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης49.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
 
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 50 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.51 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 
τριάντα δύο (4.032,00) ευρώ.52 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργουΔήμο Λαμιέωνπρος τον οποίο 

απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30-
04-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 53. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)54 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 5%.55 
16.2            Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
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την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται η εγγύηση καλής λειτουργίας.56 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ηs  ασφαλιστικεsς επιχειρηs σεις καταs  την εsννοια των περιπτωs σεων β  ́ και γ  ́
της παρ. 1 του αs ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 1́3)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.57 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους58.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών59 ορίζεται η 
22/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00μ.μ 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
26/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ 60 
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς 

και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9)μηνών61, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης 62 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lamia.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο63, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 
 



 

20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ΄	
 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο	21:	Δικαιούμενοι	συμμετοχής	στη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	
 	
21.	 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών64 που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ65και που είναι 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 
δ) σε τρίτες χωs ρες που δεν εμπιsπτουν στην περιsπτωση γ  ́ της παρουs σας παραγραs φου και εsχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.	
	
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.66,	
	
21.3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρθρο	22:	Κριτήρια	ποιοτικής	επιλογής	

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α.	Λόγοι	αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεταιαπό τη συμμετοχή σε 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:	

22.A.1.Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη67καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),	

β)	δωροδοκία,	όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
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στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

εθνικηs  νομοθεσιsα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιsα ενσωματωs θηκε στην εθνικηs  νομοθεσιsα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

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

καιΙδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου68. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στηνκαταβολή 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 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. 

Δεν 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 
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καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργικηs  αποs φαση 2063/Δ1632/2011 (Β  ́266), οs πως εκαs στοτε ισχυs ει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υποs  αα  ́και ββ  ́κυρωs σεις πρεsπει να εsχουν αποκτηs σει τελεσιsδικη και δεσμευτικηs  ισχυs 69. 

22.A.3 α)70β)71  

22.Α.4. Αποκλείεταιαπό τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:72 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισηςή 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(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) εάν 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) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων 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) εάν ο οικονομικός φορέας 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) εάν ο οικονομικός φορέας 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 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας 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 εξαμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτεισε 
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αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  73 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.74 

 

22.Α.7.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.475μπορεί 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 οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 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. 

22.Α.8.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. 

22.Α.9.Οικονομικός φορέας 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 δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)76 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 
21 της παρούσας77όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την 
μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει)78. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια79 

Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ορίζεται στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως 
ισχύει, ανά κατηγορία της παρούσας Διακήρυξης (άρθρο 21, Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης). 

Οι οικονομικοί φορείς στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ αντίστοιχα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στην αντίστοιχη τάξη όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας και οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 71/03-07-2019, ανά κατηγορία 
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για 
τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας κλπ). 

α)Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. [ΤΕΥΔ 
έργου (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ) Μέρος IV,  Β: Οικονομική και Χρηματοοικονομική 
επάρκεια, παρ. 6α] 

(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα80 

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 

2 και 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της 

παρούσας, αντίστοιχα, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά 

την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 

4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

(β) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 
που δεν είναι γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά του εδαφίου β) & γ) της παρ. 23.4 του άρθρου 23 της παρούσας. 

(γ) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων κατά 

την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, για έργα συναφούς 

αντικειμένου ως προς τις κατηγορίες  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με την παρούσα σύμβαση. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να προσκομίσουν 

κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, 

συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων 

εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης81 

ΔΕΝ  απαιτούνται. 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομικήεπάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι82 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής83 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπευs θυνη δηs λωση, με τις συνεsπειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών84. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 85. 

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης86. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 487 του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διαταs ξεις του ν. 4250/2014 (Α  ́94). Ειδικαs  τα αποδεικτικαs  τα οποιsα αποτελουs ν ιδιωτικαs  εsγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους88. 

 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

•  οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
•  οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών89.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας90: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 
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ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

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 του91 Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)92σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του93.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα 
που είναι σε εξέλιξη94. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση95 περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα96. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για 
τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν 
αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας  των φυσικών προσώπων 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. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 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.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22:πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του97, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού 98. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2299: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
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μήνες πριν από την υποβολή του100 . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά 
η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων101.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
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 καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)102   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22103, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού104.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22105, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικάτης παρ. Α.5 του Άρθρου 22106 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικέςπου να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.107 

- 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.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
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καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τουςονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν : 

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές,  

ββ) 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 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς. 

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ108109 στις κατηγορίες   : ΟΔΟΠΟΪΑΣ ( 403.206,72 €) όπως αυτό ισχύει κατά τα οριζόμενα στο 

Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει. 

(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 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, 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 
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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 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 110 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει. 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016.111 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 
 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες 
διατάξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
προs τυπα πιστοποιsησης, καταs  την εsννοια του Παραρτηs ματος VII του Προσαρτηs ματος Α  ́ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 

από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
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 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 
που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 112 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α  ́ του ν. 4412/2016, μπορουs ν να προσκομιsζουν στις αναθεsτουσες αρχεsς πιστοποιητικοs  
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουνως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε113 
Δεν απαιτούνται 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους 114, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 



 

32 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 
 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου»εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 115: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.116 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).117 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
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24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει118 τα ακόλουθα: 
 
- α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι 
σχετικές φόρμες.   

 
 

 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 
ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)119. 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3.Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπερβολάβο. 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν120 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.  

489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ-762)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
 
 

ΛΑΜΙΑ, ……………..2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
Καραΐσκος Ευθύμιος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

ΛΑΜΙΑ      …………….2020 ΛΑΜΙΑ, ………………….2020 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

κ.α.α 

 ΛΑΜΙΑ,   …………2020 

   
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

MSc, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ……………./2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων 

 

 

1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016. 

2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται 
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 

4 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
5Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
6  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις 

πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ  ́του Παραρτηs ματος V του Προσαρτηs ματος Α  ́του ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης 
για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το 
αναλόγως. 

7Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
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Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για 

τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη 
διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8 Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, 
ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

9  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε 

περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και 

άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

10 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
11   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν 
λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

12   Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

13   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 
ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την 
έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

14 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

15   Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

16 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

17 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

18 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

19Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

20 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών 
μέσων ). 

21Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

22Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

23Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

24 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής  
υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν 
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της 
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παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
25Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 

ν. 4605/19. 

26Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

27Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
29Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
30  Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
31Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
32Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
33 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
34 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
35 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
36 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 
37 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 
38 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

39 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
40Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
41 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.). 
42 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
43  Συs μφωνα με το αs ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναs ληψη υποχρεωs σεων αποs  τους διαταs κτες” ( Α  ́

145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό 

των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 

φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 

παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 

προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων 

επενδύσεων”. 
44  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

45 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
46 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
47 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει 

να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι, ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο 
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σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν 

σημείο της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 
4412/2016). 

48  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
49 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
50 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
51 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
52  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του  άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

53 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171)και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019  

54 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

55 Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 
περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

56  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 
επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

57 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

58 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

59 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

60 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η 
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της 
παρούσας. 

61 Οριsζεται ο χροs νος αποs  την Αναθεsτουσα Αρχηs  κατ  ́εκτιsμηση των ιδιαιτεροτηs των της διαδικασιsας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

62  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
63 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με 
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αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
64 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 

συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
65  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το 
άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

66 Πρβλπερ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

68 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

69 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

70  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει 
την  παράγραφοαυτή. 

71 Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει 
την παράγραφο  αυτή. 

72 Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

73 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις 
έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση 
αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

74 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, 
ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

75 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

76 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού 
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

77 Όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική 
περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

78Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 
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ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

79Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και 
την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

80Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την 
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις.  

81 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

82  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

83 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

84 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον 
χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

85  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

86 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
87 Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 
στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

88Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   

89 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

90 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
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δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 

έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

91 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

92  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση."  

93  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

94 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως 
πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

95Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.) 

96 Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
97Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
98 Πρβ άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
99 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
100 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
101  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
102 Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

103 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
104 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

105 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
106 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες 
που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για 
μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου τους. 
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107 Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

108  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται 

και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε 

άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
109 η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος. 
110Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
111Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
112Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
113 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
114Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
115  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.,συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να 
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 ( Τροποποιηs σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α  ́227 ] “α. Το πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α  ́ 116), πλην των αs ρθρων 80 εsως 110, τα οποιsα παραμεsνουν σε ισχυs  μεsχρι την 

έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και 
της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

116 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

117 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
118Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 

«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat 

(PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον 

(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

119 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

120Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
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Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές 
οδών και κλιμάκων στην ΔΚ Λαμίας» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 12/2020 μελέτη του 

έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην ΔΚ Λαμίας» με 
προϋπολογισμό 500.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 
έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με πίστωση 250.000,00 € για το 2019 
και Κ.Α. 30.7323.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ006420651 και έγινε 
εγκεκριμένο με την αρ. 13432/26-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΥΗΥΩΛΚ-ΥΟΒ) Απόφαση 
Δημάρχου, με δέσμευση πίστωσης 250.000,00 € για το 2020. 

  
Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – ανακατασκευές οδών 
και κλιμάκων στην ΔΚ Λαμίας» για τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 (για δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων 
του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου). 

 
  
Λαμία,      – 05 – 2020 

ο Συντάξας 
 
 
 
 

Ιωάννης Μυλωνής  
Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 

Λαμία,       – 05 – 2020 
O Προϊστάμενος 

 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος 
Μηχανικός 

Λαμία,       – 05 – 2020 
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Προϋπο- 

λογισμός
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ Πηγή
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Χρήση

Ειδος 
Μονά-

δας Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Μερική      

Ευρώ (€)
Ολική            

Ευρώ (€)

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ1123Α m3 3.021,00 2,38 7.189,98
1.2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός 
του ορίου των γενικών εκσκαφών  ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ1123Α m3 20,00 3,28 65,60

1.3 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων ΟΔΟ Α-2.1.1 
ΣΧΕΤ. ΟΔΟ1123Α m2 500,00 1,80 900,00

1.4 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-4.1 ΟΔΟ1212 m3 4,00 3,57 14,28

1.5 Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων 
σκυροδεμάτων ΟΔΟ Α-12.1 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ2227 m3 20,00 29,32 586,40
1.6 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ Α-18.3 ΟΔΟ1510 m3 1.701,00 7,68 13.063,68
1.7 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ1530 m3 1.701,00 1,05 1.786,05

23.605,99

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ2151 m3 500,00 5,92 2.960,00
2.2 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω 

από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ3121Β m3 163,00 9,38 1.528,94
2.3 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 

έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
ΟΔΟ Β-4.2 ΥΔΡ6068 m3 20,00 13,18 263,60

2.4 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ Β-
29.3.1 ΟΔΟ2532 m3 312,00 94,20 29.390,40

2.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25

ΟΔΟ Β-
29.4.5 ΟΔΟ2551 m3 250,00 133,00 33.250,00

2.6 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
B500C ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ2612 Kgr 8000,00 1,15 9.200,00

Έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ

500.000,00   Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

ΣΑΤΑ 2020 ΚΑ:30.7323.0006

2020-2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α
/α Εργασία

Αριθμός 
Τιμολο-γίου

Κωδικός 
Αναθεώ-
ρησης

Δαπάνη 

Άθροισμα ομάδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1



Ειδος 
Μονά-

δας Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Μερική      

Ευρώ (€)
Ολική            

Ευρώ (€)α
/α Εργασία

Αριθμός 
Τιμολο-γίου

Κωδικός 
Αναθεώ-
ρησης

Δαπάνη 

2.7 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ7018 Kgr 8000,00 1,15 9.200,00

2.8 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ2921 m 630,00 9,60 6.048,00

2.9  Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.1 ΟΔΟ2548 τεμαχ 5,00 438,00 2.190,00

2.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 
41, DN200 mm

ΥΔΡ 
12.10.04 ΥΔΡ6711.2 m 20,00 9,30 186,00

2.11 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου

ΟΔΟ Β-85 ΟΔΟ2548 τεμαχ. 1,00 40,30 40,30
2.12 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου 

χυτοσιδηρου καλύματος φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος ΟΔΟ Β-85.1 

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ2548 τεμαχ. 30,00 250,00 7.500,00
101.757,24

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
3.1 Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ3111Β m2 1.590,00 1,27 2.019,30
3.2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους ΟΔΟ Γ-2.1 ΟΔΟ3211Β m3 48,00 13,18 632,64
3.3 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

(ΠΤΠ Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ3211Β m2 1.590,00 1,37 2.178,30
3.4 Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ2269Α m 1.000,00 1,00 1.000,00
3.5 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής 

οδού με χρήση φρέζας ΟΔΟ Δ-2Α ΟΔΟ1132 m2 9.550,00 3,40 32.470,00
3.6 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ4110 m2 1.590,00 1,20 1.908,00
3.7 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ4120 m2 9.550,00 0,45 4.297,50
3.8 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 

πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΟΔΟ Δ-6
ΟΔΟ4421Β.
1 ton 250,00 83,40 20.850,00

3.9 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ4521Β m2 1.590,00 7,80 12.402,00

3.10 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού ΟΔΟ Δ-8Α ΟΔΟ4521Β m2 9.550,00 9,40 89.770,00

167.527,74
ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4.1 Οριοδείκτης πολύ υψηλής αντοχής 
επαναφερόμενος

ΟΔΟ Ε-6 
ΣΧΕΤ. ΥΔΡ6620.1 τεμαχ 15,00 20,00 300,00

4.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό ΟΔΟ Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 m2 200,00 19,70 3.940,00

4.240,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 297.130,97

Άθροισμα δαπάνης εργασιών 297.130,97
ΕΟ & ΟΕ 18,0% 53.483,57

ΣΥΝΟΛΟ 350.614,54
Απρόβλεπτα-Απολογιστικά 15% 52.592,18

Εργολαβικό αντικείμενο 403.206,72

Άθροισμα ομάδας

Άθροισμα ομάδας

Άθροισμα ομάδας
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Ειδος 
Μονά-

δας Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Μερική      

Ευρώ (€)
Ολική            

Ευρώ (€)α
/α Εργασία

Αριθμός 
Τιμολο-γίου

Κωδικός 
Αναθεώ-
ρησης

Δαπάνη 

Πρόβλεψη για αναθεωρήσεις 19,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 403.225,81

Αξία εργασιών: 403.225,81
Φ.Π.Α. 24%: 96.774,19

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 500.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ  11/03/2020                     

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κ.α.α

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ  11/03/2020                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΛΑΜΙΑ  11/03/2020                     

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   500.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  12 /2018                                 

                                    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
H μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή έργων οδοποιίας του Δήμου Λαμίας ήτοι την 
κατασκευή, επισκευή και την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών του Δήμου καθώς και 
την αποκατάσταση κλιμάκων στη ΔΕ Λαμίας. 

  
A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

   Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις οδούς Παπασιοπούλου, Καραϊσκάκη, 
Υψηλάντη, Δωριέων, Θυμάτων Εμφυλίου πολέμου, 1η  κάθετος στη Λεωφ. Ελευθερίας, 
Πυθαγόρα,  Παπανδρέου Τυμφρηστού, περιμετρικά της πλατείας Πάρκου, καθώς και την 
επισκευή – ανακατασκευή των κλιμάκων σε παρόδους των οδών Φοίνικος, Ζακύνθου 
και Μύλων. 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΩΝ 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. τα εγκεκριμένα Σχέδια του Σχεδίου Πόλης 
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την έντεχνη και καλή εκτέλεση του έργου. 
 
Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι : 
 

1. Εκσκαφή του εδάφους για την εξυγίανση αυτού  και διαμόρφωση σκάφης και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  

2. Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων. 
3. Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
4. Κατασκευή επιχώματος, εφόσον απαιτείται, πάχους 50-60εκ με θραυστό επίλεκτο 

υλικό λατομείου Κατηγ. Ε4, εφ΄ όσον κριθούν κατάλληλα από την Υπηρεσία.  
5. Κατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων με πρόχυτα κράσπεδα και ρείθρα από 

σκυρόδεμα C16/20. 
6. Επίχωση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) όπου 

απαιτείται 
7. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και προσαρμογή φρεατίων όπου απαιτείται 
8. Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 10εκ.  
9. Κατασκευή βάσης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 10εκ.  
10. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη και αποξήλωση τμήματος υπάρχοντος 

ασφαλτοτάπητα  
11. Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση φρέζας 

(φρεζάρισμα),    
12. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 

όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα 
13.  συγκολλητική επάλειψη  σε υφιστάμενο κατάστρωμα οδού, με ασφαλτικό διάλυμα 

τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης  
14. Κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται και μετά από εντολή της  

επιβλεψης μπορεί να γίνει κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης 
μεταβλητού πάχους, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40 
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15. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20 συμπυκνωμένου πάχους 50 mm Οι αστικές οδοί με περιορισμένο 
πλάτος θα πληρώνονται με το αντίστοιχο άρθρο.  

16. Προσαρμογή φρεατίων υδροσυλλογής, αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων. Η στάθμη  
των καλυμμάτων των φρεατίων θα  πρέπει να είναι προσαρμοσμένη απολύτως 
υψομετρικά με την επιφάνεια του οδοστρώματος όπως θα διαμορφωθεί τελικά.  

17. Τοποθέτηση οριοδεικτών. 
18. Διαγραμμίσεις οδών όπου απαιτείται 

 
Στην εν λόγω μελέτη υπολογίστηκε προσαύξηση τιμής για τις μεταφορές ως εξής: 
Μεταφορά υλικού οδοστρωσίας 3Α  και ασφάλτου: 8 χιλ. 
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων κ.λ.π. σε θέση 8 χιλ. από το έργο. 
 
Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 

500.000,00€, η δε χρηματοδότηση για το έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00€ και 
προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020 (Κ.Α. 30.7323.0006). 

Σε ότι αφορά τη σκοπιμότητα και τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας, η κατασκευή –
ανακατασκευή των παραπάνω οδών θα διευκολύνει την ασφαλή και ομαλή κίνηση των 
διερχομένων οχημάτων. 

Ωφελούμενοι από την κατασκευή του έργου είναι αφενός μεν οι κάτοικοι που διαμένουν στα 
συγκεκριμένα τμήματα των οδών και αφετέρου όλοι οι δημότες που διέρχονται από τα 
παραπάνω τμήματα των οδών (ήτοι 75.315 κάτοικοι).  

 
      

Λαμία, Σεπτέμβριος 2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 
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                                                                            ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Είδος Πράξης: Λοιπές κανονιστικές Πράξεις 
     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                            Θεματική Ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 2231351082 
e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 

Εισήγηση 
προς 

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση 

πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων»  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την απρ. 9α του άρθρου 
10 του Ν. 4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων («Στις 
συμβάσεις  ….εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»),  τίθεται 
υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – 
συντήρηση πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού μελέτης 
160.000,00€  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου τίθενται τα εξής:   
 
          Ιστορικό: 

 Το έργο ανατέθηκε στις 11-02-16 στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ με  δημοπράτηση που 
επικυρώθηκε με τις με αριθμό α) 722/2015 (ΑΔΑ : ΩΚΧΑΩΛΚ-Σ34) Οικονομικής 
Επιτροπής και β) 90/1564/25-01-2016  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ : 7ΧΜΝΟΡ10-ΩΚΔ) 

 Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την αρίθμ. 39/2015 μελέτη της Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου 
Λαμιέων με  προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 160.000,00 Ευρώ μαζί με το 
ΦΠΑ.  

 Η χρηματοδότηση του έργου ήταν από πιστώσεις του προγράμματος Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε. 
 Με την αριθμ. 473/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι 

δημοπράτησης του έργου και δημοπρατήθηκε την 24/11/2015 . 
 Με την αριθμ. 607/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η εκ νέου 

διεξαγωγή δημοπρασίας για 2η φορά του έργου και επαναδημοπρατήθηκε την 
17/12/2015 . 

 Την 11/02/2016 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον Χειμάρα Γεώργιο για ποσό 
79.421,68 € με Φ.Π.Α. 
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 Για το έργο εκδόθηκε η από 08-07-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με 
την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα. 
 

   Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
 Με την αριθμ. Πρωτ. 73/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΚ6ΩΛΚ-8Γ2) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων, συστήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του 
παραπάνω έργου. 

 Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο  και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   
την  06-05-2020 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται 

 
Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 
πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων», προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
 
 

Λαμία   06-05-2020 Λαμία      /05/2020 Λαμία       /05/2020 
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο Προϊστάμενος τμήματος Η αναπληρώτρια 

προϊσταμένη της Δνσης 
 
 
 

  

Ιωάννης Μυλωνής Σωτήριος Ρίζος Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Πολιτικός μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 
Τοπογράφος μηχανικός MSc Αρχιτέκτων μηχανικός 

  
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Λαμία………/……/2020 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ  : 22310 - 31426 
Email  : makrigianni@lamia-city.gr 

  

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
Π Ρ Ο Σ  

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω 
κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Υπάτης και 
λήψη απόφασης για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου Τ.Κ. Υπάτης. 
  
 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 
εξής:  
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Το μήνα Μάρτιο λόγω έντονων βροχοπτώσεων σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της 
Τοπικής Κοινότητας Υπάτης κατολισθήσεις. Ο Δήμος με τα μηχανήματα έργου που 
διαθέτει προέβη σε καθαρισμό του οδοστρώματος για την απομάκρυνση των φερτών 
υλών και την προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
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Κατόπιν αυτοψίας μηχανικού της Δ/νσης Υποδομών του Δήμου διαπιστώθηκε η 
ανάγκη εκτέλεσης εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του οδοστρώματος σε περίπτωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων.  

Ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό 
του καθώς: 

α) έχει ήδη ολοκληρωθεί ο Γ’ κύκλος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και ο νέος 
κύκλος (Δ΄) όπου προβλέπονται 10 θέσεις για οδηγούς δεν έχει καν ανοίξει για υποβολή 
αιτήσεων, ενώ δεν προβλέπεται καμία θέση χειριστή Μ.Ε. 

β) στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 ένας αριθμός 
χειριστών και οδηγών του Δήμου μας υποχρεώθηκαν να λάβουν ειδική άδεια, με 
αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί πληθώρα εργασιών όπως διάνοιξη ή καθαρισμός 
δασικών οδών, καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης κλπ ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 
που κρίνονται ιδιαίτερα επείγουσες. 

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης ζημιών λόγω κατολισθήσεων 
εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Υπάτης.  

 

Αντικείμενο εργασίας 

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

€/ώρα 

Ώρες ΔΑΠΑΝΗ (€) 
 

1 
Μίσθωση φορτωτή –
εκσκαφέα λαστιχοφόρου 
(τύπου JCB) με το χειριστή 

35,00 112 3.920,00 

2 Μίσθωση φορτηγού 10-15tn 35,00 56 1.960,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 5.880,00 
  ΦΠΑ 24% 1.411,20 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.291,20 

 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας των μηχανημάτων έργου και του φορτηγού είναι η Τ.Κ. 
Υπάτης του Δήμου Λαμιέων 

Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 
την αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η 
συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α.35.6233.0003 του έτους 2020. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για:  

 

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για την 
αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο οδικό 
δίκτυο της Τ.Κ. Υπάτης, λόγω ελλιπούς προσωπικού 



  

Σελίδα 3 από 3 

β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την  αποκατάσταση ζημιών λόγω 
κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Υπάτης, 
συνολικής δαπάνης 7.291,20 ευρώ (5.880,00€ + 1.441,20€ ΦΠΑ 24%). Η ωριαία 
αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την 
αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η συνολική 
δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α.35.6233.0003 του έτους 2020. 

 

Λαμία 04.05.2020  Λαμία     .05.2020 
Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 
 
 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α 

 Κων/νος Σταυρογιάννης 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63€ (με ΦΠΑ 24%). 

 

 

Στις 16/01/2020 διενεργήθηκε ο με α/α συστ. 83362 ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με 

σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα   από 

οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63€ (με ΦΠΑ 

24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ.: 53176/19-12-2019  

διακήρυξη & στην αρ. 28/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και 

εγκρίθηκαν με την αριθ. 390/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά φάκελο προσφορών για 

τον ανωτέρω διαγωνισμό διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 161520 

2. 

3GFACILITIES-SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

160395 

3. Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 161256 

4. ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161485 

5. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

161496 

 

Κάθε φορέας κατέθεσε ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο προσφοράς με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» καθώς και φάκελο προσφοράς σε έντυπη 

μορφή, εγκαίρως, με τα  δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα και δεν έφεραν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών 

προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 28/2019 μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, εισηγήθηκε την αποδοχή τους και τη συμμετοχή τους 

στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών). 
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Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το από 30/01/2020 1ο Πρακτικό Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Με το αριθ. πρωτ.6320/7-02-2020 έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι  ότι 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

9:30 π.μ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την αρμόδια Επιτροπή.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή στις 10/02/2020 προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των  

προσφερόντων έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αρ. 28/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας, εισηγήθηκε τα κάτωθι: 

1.Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς των:  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 62.510,58 

3GFACILITIES-SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

77.381,70 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70.897,20 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΕ 
69.600,30 

 

2.Την ανάδειξη του φορέα «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διεύθυνση Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ,  Λαμία 

Φθιώτιδας, ΤΚ 35100, τηλ. 2231032881,ΑΦΜ 997947896, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινού αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ», και για ποσό 62.510,58€ χωρίς ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το από 11/02/2020 2ο Πρακτικό Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Με την αρ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30/01/2020 1ο 

Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικών προσφορών), το από 

11/02/2020 2ο Πρακτικό (ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο φορέας «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

με διεύθυνση Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, Λαμία Φθιώτιδας, ΤΚ 35100, τηλ. 2231032881, ΑΦΜ 

997947896, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινός ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», και για ποσό  62.510,58€ χωρίς 

ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Στη συνέχεια στις 27/02/2020 αναρτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να 

λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να προβούν σε τυχόν δικές τους ενέργειες, το 1ο Πρακτικό 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και η 

95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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-Στις 5/3/2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, κατά της αρ.95/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και στις 13/03/2020 

ασκήθηκε παρέμβαση από: α. την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β. την εταιρεία 

«Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.». 

 

-Στις 9/3/2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Ε.Ε.», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  κατά της αρ. 95/2020 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. Στις 13/03/2020 ασκήθηκε παρέμβαση από την εταιρεία 

«ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και στις 27/03/2020 ασκήθηκε υπόμνημα από την εταιρεία 

«Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.». 

 

Σύμφωνα με τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.): «Δέχεται εν μέρει την πρώτη Προδικαστική Προσφυγή»  

«Δέχεται τη δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή»  

«Απορρίπτει τις παρεμβάσεις του παρεμβαίνοντος ως προς  αμφότερες τις προσφυγές» 

«Δέχεται την Παρέμβαση του δεύτερου προσφέροντος» 

«Ακυρώνει τη με αριθ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο 

μέρος  έκρινε ως αποδεκτή  την προσφορά του παρεμβαίνοντος και ανέδειξε αυτόν προσωρινό 

ανάδοχο». 

 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 367 του Ν. 

4412/2016, που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 

αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.»  και συμμορφούμενη με τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, διαμόρφωσε εκ νέου τον πίνακα με τις 

αποδεκτές προσφορές ως εξής: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 161256 

2. ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161485 

3. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

161496 

 

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των προσφορών αυτών με κριτήριο την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 
69.600,30 

ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70.897,20 

 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε το από 04/05/2020 3ο πρακτικό διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». 
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Μετά τα παραπάνω  τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το  από 04/05/2020 3ο πρακτικό 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» και προτείνεται,  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

 

η λήψη απόφασης για: 

 

 

Α. Την έγκριση του από 04/05/2020 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Β. Την ανάδειξη του φορέα «Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.», με διεύθυνση 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, ΤΚ 54627, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.2310922265, ΑΦΜ800795390, ΔOY Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως προσωρινού 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως  η πλέον  συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και έχει  ως εξής: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

 

 

 

Λαμία ……………  Λαμία ……………  Λαμία ………….. 

                               Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                    Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Λαμία…………… 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Λαμία…………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

  Το  από 04/05/2020 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού   
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63€ (με ΦΠΑ 24%). 

 

 

Στις 16/01/2020 διενεργήθηκε ο με α/α συστ. 83362 ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με 

σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα   από 

οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63€ (με ΦΠΑ 

24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ.: 53176/19-12-2019  

διακήρυξη & στην αρ. 28/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και 

εγκρίθηκαν με την αριθ. 390/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά φάκελο προσφορών για 

τον ανωτέρω διαγωνισμό διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 161520 

2. 

3GFACILITIES-SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

160395 

3. Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 161256 

4. ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161485 

5. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

161496 

 

Κάθε φορέας κατέθεσε ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο προσφοράς με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» καθώς και φάκελο προσφοράς σε έντυπη 

μορφή, εγκαίρως, με τα  δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα και δεν έφεραν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών 

προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 28/2019 μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, εισηγήθηκε την αποδοχή τους και τη συμμετοχή τους 

στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών). 
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Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το από 30/01/2020 1ο Πρακτικό Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Με το αριθ. πρωτ.6320/7-02-2020 έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι  ότι 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

9:30 π.μ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την αρμόδια Επιτροπή.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή στις 10/02/2020 προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των  

προσφερόντων έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αρ. 28/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας, εισηγήθηκε τα κάτωθι: 

1.Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς των:  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 62.510,58 

3GFACILITIES-SERVICES Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

77.381,70 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70.897,20 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΕ 
69.600,30 

 

2.Την ανάδειξη του φορέα «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διεύθυνση Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ,  Λαμία 

Φθιώτιδας, ΤΚ 35100, τηλ. 2231032881,ΑΦΜ 997947896, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινού αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ», και για ποσό 62.510,58€ χωρίς ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το από 11/02/2020 2ο Πρακτικό Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Με την αρ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30/01/2020 1ο 

Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικών προσφορών), το από 

11/02/2020 2ο Πρακτικό (ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο φορέας «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

με διεύθυνση Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, Λαμία Φθιώτιδας, ΤΚ 35100, τηλ. 2231032881, ΑΦΜ 

997947896, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινός ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», και για ποσό  62.510,58€ χωρίς 

ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Στη συνέχεια στις 27/02/2020 αναρτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να 

λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να προβούν σε τυχόν δικές τους ενέργειες, το 1ο Πρακτικό 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και η 

95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 



Σελίδα 3 από 4 
 

-Στις 5/3/2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, κατά της αρ.95/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και στις 13/03/2020 

ασκήθηκε παρέμβαση από: α. την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β. την εταιρεία 

«Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.». 

 

-Στις 9/3/2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Ε.Ε.», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  κατά της αρ. 95/2020 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. Στις 13/03/2020 ασκήθηκε παρέμβαση από την εταιρεία 

«ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και στις 27/03/2020 ασκήθηκε υπόμνημα από την εταιρεία 

«Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.». 

 

Σύμφωνα με τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.): «Δέχεται εν μέρει την πρώτη Προδικαστική Προσφυγή»  

«Δέχεται τη δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή»  

«Απορρίπτει τις παρεμβάσεις του παρεμβαίνοντος ως προς  αμφότερες τις προσφυγές» 

«Δέχεται την Παρέμβαση του δεύτερου προσφέροντος» 

«Ακυρώνει τη με αριθ. 95/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο 

μέρος  έκρινε ως αποδεκτή  την προσφορά του παρεμβαίνοντος και ανέδειξε αυτόν προσωρινό 

ανάδοχο». 

 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 367 του Ν. 

4412/2016, που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 

αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.»  και συμμορφούμενη με τις αριθμ. 432/2020 και 433/2020 Αποφάσεις 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, διαμόρφωσε εκ νέου τον πίνακα με τις 

αποδεκτές προσφορές ως εξής: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 161256 

2. ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161485 

3. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 

161496 

 

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των προσφορών αυτών με κριτήριο την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΕ 
69.600,30 

ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70.897,20 

 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε το από 04/05/2020 3ο πρακτικό διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». 
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Μετά τα παραπάνω  τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το  από 04/05/2020 3ο πρακτικό 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» και προτείνεται,  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

 

η λήψη απόφασης για: 

 

 

Α. Την έγκριση του από 04/05/2020 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Β. Την ανάδειξη του φορέα «Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.», με διεύθυνση 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, ΤΚ 54627, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.2310922265, ΑΦΜ800795390, ΔOY Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως προσωρινού 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται ως  η πλέον  συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και έχει  ως εξής: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 68.044,02 

 

 

 

Λαμία ……………  Λαμία ……………  Λαμία ………….. 

                               Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                    Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Λαμία…………… 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Λαμία…………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

  Το  από 04/05/2020 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

  

Ταχ.Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού 
Ταχ.Κωδ. :  35 131 

  

                                  
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 
Την 20/02/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 
73.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην 
αρ. πρωτ. 6281/07-02-2020 Διακήρυξη και την αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ/νσης  
Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής  

Με την αριθ. 145 /2020  Απόφαση Οικον. Επιτροπής,  αποφασίστηκε: 

Α. Η έγκριση του από  12/03/2020 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.  
Β. Η έγκριση του από  13/03/2020 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Οικονομικής Προσφοράς  & 
Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων).  
Γ. Η ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη, 35133 Λαμία, ΑΦΜ 082785679 Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ως 
προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Α – INKJET , γιατί η προσφορά του είναι πλήρης 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή) και έχει ως εξής: 6.355,20€ με ΦΠΑ 24%.  
Δ. Η  ανάδειξη του φορέα «EUROSUPPLIES I.K.E.»  με διεύθυνση Αρμονίας 6, 19 004 
Σπάτα, ΑΦΜ 997776974 ΔΟΥ Παλλήνης, ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Β – 
TONER, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής (προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή) και έχει ως εξής: 37.451,38€ με 
ΦΠΑ 24%. 
Ε. Η  ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη, 35133 Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, ως 
προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Γ – ΤΥΜΠΑΝΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και έχει ως εξής: 3.723,72€ 
με ΦΠΑ 24%. 
ΣΤ. Η  ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη,  35133 Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, ως 
προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Δ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής 
και έχει ως εξής: 8.529,96€ με ΦΠΑ 24%. 
 
Η απόφαση της Οικον. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερομένους και στη 
συνέχεια  απεστάλη από την Επιτροπή  στους προσωρινούς αναδόχους η αρ.πρωτ. 
16291/05-05-2020 πρόσκληση  αποσφράγισης  δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της την Τετάρτη 06-05-2020 προχώρησε στην αποσφράγιση 
και την μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Κατόπιν, η Επιτροπή 
προχώρησε στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
είχαν προσκομιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν ότι: 

 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. 
ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τα κατατιθέμενα 
έγγραφα, ως αυτή ορίζει. 

 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα «EUROSUPPLIES I.K.E.»  
είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τα κατατιθέμενα έγγραφα, ως αυτή 
ορίζει. 

 

Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το 3Ο Πρακτικό Διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 06-05-2020 3ο  Πρακτικό διενέργειας 
της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020, (που ορίστηκε με την αριθμ. 406/2019 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής), που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 

Α. Η έγκριση του από 06-05-2020 3ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (έλεγχος δικαιολογητικών – 
κατακύρωση αποτελέσματος). 

Β. Η κατακύρωση στον φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679 Δ.Ο.Υ. Λαμίας, για τις ομάδες:  
ομάδα Α – INKJET (6.355,20€ με ΦΠΑ 24%), ομάδα Γ – ΤΥΜΠΑΝΑ (3.723,72€ με ΦΠΑ 
24%) και ομάδα Δ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (8.529,96€ με ΦΠΑ 24%), γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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Γ. Η  κατακύρωση στον φορέα «EUROSUPPLIES I.K.E.»  με διεύθυνση Αρμονίας 6, 19 
004 Σπάτα, ΑΦΜ 997776974 ΔΟΥ Παλλήνης,  για την ομάδα Β – TONER (37.451,38€ με 
ΦΠΑ 24%) γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Επισημαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νομιμότητας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016 
και την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης.  Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Συνημμένα: 
- 3ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

 

 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

 
 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 




