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     Λαμία, 27/5/2020 

Αριθμ. πρωτ. 19051 

 

 

ΠΡΟΣ :  

 

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

   

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : « Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1479/2019 

αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». 

    

 

 1.1. Κατά την διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή : 

«1.……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, 

"ιβ" της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω 

υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ` της 

προηγούμενης παραγράφου. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 

αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 3 

Ν.4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020 ». 

 1.2.  Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 518 ΚΠολΔ : «….Αν δεν επιδοθεί η 

απόφαση, η προθεσμία της έφεσης είναι δύο (2) έτη, που αρχίζει από τη δημοσίευση της 

απόφασης που περατώνει τη δίκη». Στην προκειμένη περίπτωση και μέχρι σήμερα, η 

αριθμ. 1479/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε 
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στις 20-6-2019 δεν έχει επιδοθεί στον Δήμο Λαμιέων και επομένως η προθεσμία άσκησης 

εφέσεως είναι έως 20-6-2021. 

 

2.1. Με την αριθ. 1479/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατόπιν συνεκδίκασης λόγω συνάφειας, α) έγινε δεκτή εν μέρει η με Α.Π.Κ. 

509923/752/2017 αγωγή της Τ.Δ. κατά των : 1. Γ.Γ. (υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων) και 

2. ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.» και 

υποχρεώνονται οι εναγόμενοι να καταβάλουν σε ολόκληρο ο καθένας στην ενάγουσα Τ.Δ. 

το ποσό των 21.421,34 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής, 

δηλαδή από 8-3-2017, μέχρι την εξόφληση, κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή 

για το ποσό των 10.000,00 ευρώ, καταδικάσθηκαν οι εναγόμενοι στην πληρωμή μέρους 

των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, ποσού 700,00 ευρώ, β) απορρίφθηκε η με Α.Π.Κ. 

51763/2580/2018 αγωγή των : 1. Δήμου Λαμιέων, 2. Γ.Γ. και 3. Κ.Κ. (2,3 υπαλλήλων του 

Δήμου Λαμιέων) κατά των : 1. Τ.Δ. (ενάγουσας της ως άνω με Α.Π.Κ. 509923/752/2017 

αγωγής), 2. Α.Σ. (οδηγού του αυτοκινήτου της Τ.Δ.) και 3. ανώνυμης ασφαλιστικής 

εταιρίας με την επωνυμία « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» και καταδικάσθηκαν οι 

ενάγοντες στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εναγόμενων, ποσού 600,00 ευρώ.   

Με την αγωγή του αυτή, ο Δήμος Λαμιέων ζητούσε να υποχρεωθούν οι 

εναγόμενοι, να του καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας το συνολικό 

ποσό των 26.880,29 ευρώ, για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το τροχαίο ατύχημα 

στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2728 Ι.Χ. κλειστό μονό ανατρεπόμενο φορτηγό, 

ιδιοκτησίας του.    

2.2. Επισημαίνεται ότι, η ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.» 

επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, ενώ ο Δήμος 

Λαμιέων υποχρεούται μόνο στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων, συνολικού 

ποσού 600,00 ευρώ, υπέρ τριών (3) εναγόμενων . 

  

 3.1. Με την παραπάνω απόφαση, κρίθηκε αποκλειστικά υπαίτιος του τροχαίου 

ατυχήματος ο Γ.Γ. οδηγός του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2728 Ι.Χ. κλειστού μονού 

ανατρεπόμενου φορτηγού, ιδιοκτησίας του Δήμου Λαμιέων (ενάγων της Α.Π.Κ.  

51763/2580/218 αγωγής) το οποίο ήταν ασφαλισμένο για τους προς τρίτους ζημίες στην 

ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.» (εναγόμενη στη ίδια 

αγωγή).  Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ο οδηγός του φορτηγού του Δήμου επιχείρησε να στρίψει 

παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη που υπήρχε στην πορεία του, εισήλθε στην 
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διασταύρωση και συγκρούσθηκε με σφοδρότητα με το κανονικά κινούμενο και ευθεία 

κινούμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Α.Σ. (του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της ενάγουσας 

Τ.Δ.).  

3.2. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, ήτοι : α) το από 

7-10-2016 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών του Τ.Τ. Λαμίας, β) το με 

αριθμό πρωτ. 51830/1159/15-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τα συνημμένα σ΄ αυτό  : i) σκαρίφημα του κόμβου όπου 

έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, ii) πρόγραμμα λειτουργίας και iii) πίνακα ενδιάμεσων 

χρόνων ασφαλείας των φωτεινών σηματοδοτών, γ) τις φωτογραφίες, δ) τις 

συγκρουσθείσες επιφάνειες των οχημάτων, ε) την κατάθεση του μάρτυρα στο ακροατήριο 

του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου θεωρώ ότι, συντρέχουν λόγοι άσκησης εφέσεως κατά της 

αριθ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

  

  4. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω γνωμοδοτώ για την άσκηση εφέσεως κατά 

της αρ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η δε αρμόδια 

Οικονομική Επιτροπή (κατ΄ άρθρο 72 § 1 περ. ιη΄ του ν. 3852/2010), θα πρέπει να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

                                                                           Η δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων  

 

                                                                            Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου  

  

 

 

 

 

 

 

 











                       

  

                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

         ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»  

 

Ταχ.Δ/νση  : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού   

Ταχ.Κωδ.  :   35 131 

 

  

                                         

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
( 20-06-2019 ΕΩΣ 31-12-2019) 

 

 

Στη Λαμία, στις 03 Φεβρουαρίου,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00  π.μ. οι υπογραφόμενοι: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ - Πρόεδρος  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ- Μέλος  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Μέλος   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ- Μέλος  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ- Μέλος  

 που συγκροτούν την Επιτροπή Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων», της 

Πράξης «Δομές παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με 

κωδικό ΟΠΣ ( MIS)  5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, σύμφωνα με το αριθ. 

421/2019 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την Τροποποίηση σύστασης 

πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1, συνήλθαν στο  Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ 

και Ερυθρού  Σταυρού, προκειμένου να συντάξουν Έκθεση Πεπραγμένων  & Διαχειριστικό Απολογισμό για το 

διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019. 

Σε ότι αφορά την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και βάσει των Μηνιαίων Εκθέσεων 

Πεπραγμένων της Δομής:  

Σε όλο το διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019, υπήρξε γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 

της δομής από την Κοινωνική λειτουργό - Αρναούτογλου Παναγιώτα, καθώς και υποδοχή - ενημέρωση των 

πολιτών που προσέρχονταν στο χώρο για να ρωτήσουν πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της 

δομής και τη διαδικασία εγγραφής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Μαζί με την  βοηθητική υπάλληλο – 

Στασινού Ελένη υποδέχονταν τον κόσμο.   

Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου διενεργήθηκαν οι εξής ενέργειες :  

 Ενημέρωση πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της δομής.  

 Εν συνεχεία, κατά το διάστημα 20-06-2019 έως 31-12-2019 , αιτήθηκαν εγγραφής στο πρόγραμμα του 

Κοινωνικού παντοπωλείου 43 οικογένειες. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων συνεδρίαζε μηνιαίως 

για την εξέταση των αιτημάτων εγγραφής στο πρόγραμμα. Η επιλογή των δικαιούχων και των 



απορριπτέων από το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο εσωτερικός 

κανονισμός της δομής που είναι βασισμένος στα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

 

 

Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

20/06/2019-

30/06/2019 

1 4 2 2 

ΙΟΥΛΙΟΣ 4 7 4 3 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6 22 12 10 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6 16 9 7 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7 25 12 13 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13 34 16 18 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6 12 5 7 

ΣΥΝΟΛΟ 43 120 60 60 

 

  

 

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

  

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες, για το διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019,διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 20-06-

2019 ΕΩΣ 

30-06-

2019 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙ

ΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 4 3 0 2 4 6 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

1 7 3 1 4 1 1 

ΥΠΟΔΟΧΗ-

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-

ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΝΗΜΕΡ

ΩΣΗ 

6 23 27 26 19 40 22 



ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

68 75 64 82 70 79 155 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 0 0 1 0 1 0 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

0 0 0 0 0 0 0 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΕΝΔΥΣΗΣ-

ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

8 53 36 47 53 44 43 

ΒΙΒΛΙΑ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

κ.ά. 

0 

 

0 1 2 0 0 0 

   

 

 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

Κατά το διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

πραγματοποιηθήκαν πολλές χρήσιμες και εποικοδομητικές  επικοινωνίες με φορείς, χορηγούς, υπηρεσίες , βάσει 

του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας . 

Ενδεικτικά , αναφέρουμε : 

 Επικοινωνία με Κοινωνικά Παντοπωλεία άλλων Δήμων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσής τους ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 Επικοινωνία με τοπικές και μη επιχειρήσεις, όπως «ΑΒ Βασιλόπουλος», «Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.», «Ο 

Φούρνος στο Σταθμό», «Τσιάτσος Παραδοσιακά Προϊόντα Λαμίας», «Καφεκοπτείο Καφεκούτι», 

«Αρτοζαχαροπλαστείο Νίκος Ζιώγας», «Ζαχαροπλαστείο Ράμμος», «Ράπτης Χρήστος Θ.(Κατεψυγμένα 

Προϊόντα)», «FERRO Αθηναϊκή Οικογενειακή Αρτοποιεία Α.Β.Ε.Ε.», «Κοπάνης Α.Ε.-Logistics», 

«ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», «Σ. Καναπίτσας Α.Ε.Β.Ε.», «Καταστήματα Πινακωτή», «Φύλλο και 

Μεράκι Χειροποίητα Παραδοσιακά Προϊόντα», «Καφεκοπτείο Μοσκαχλαϊδής», Αρτοζαχαροπλαστείο 

«Χατζής», Ζαχαροπλαστείο «Πιγκάλ», Ζαχαροπλαστείο «Λούκας», «Ο Φούρνος της Γειτονιάς», 

Αρτοζαχαροπλαστείο «Bake House», «Καταραχιάς», «Πίτας…Ήμαρτον», Αρτοζαχαροπλαστείο 

«Αντωνόπουλος Ιωάννης», Ζαχαροπλαστείο «Μιμόζα», Ζαχαροπλαστείο «Χαντζής», Ζαχαροπλαστείο 

«Καραγεώργος», Ζαχαροπλαστείο «Le Premier», Αρτοποιείο «Ωμέγα», Ζαχαροπλαστείο «Αγαπητός», 

Καφεκοπτείο «Καραδήμας», «Φίλεμα Παπαδήμας», Καφεκοπτείο «Κόκκος κ΄ Καρπός», Ζαχαροπλαστείο 

«Βούλγαρης», Αρτοζαχαροπλαστείο «Γιαννούτσος», με σκοπό αιτήματα δωρεάς σε κατεψυγμένα 

προϊόντα, αρτοπαρασκευάσματα και γλυκίσματα προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων.  

 Επικοινωνία με Νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας για την εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών, με Κοινωνική Λειτουργό τοποθετημένη στο Β΄ΚΑΠΗ Λαμίας μέσω του Προγράμματος 

Κοινωφελούς χαρακτήρα με οχτάμηνη σύμβαση, με σκοπό τη γνωριμία, ενημέρωση σχετικά με τη 

λειτουργία των δομών και μελλοντική συνεργασία.  



 Συνάντηση όλων των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Λαμιέων παρουσία του κ. Στασινού Παναγιώτη, 

Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας, Προστασίας Γ΄ Ηλικίας, Προστασίας Παιδικής Ηλικίας, Εποπτείας και 

Λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών, Ισότητας των Φύλων, και του κ. Τζούφλα Δημητρίου, 

Εντεταλμένου Συμβούλου με τους καθ’ ύλην τομείς και αρμοδιότητες για την Κοινωνική Προστασία και 

Αλληλεγγύη, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές Δομές & Εθελοντισμό. Σκοπός της συνάντησης ήταν η 

συζήτηση θεμάτων, προβληματισμών που αφορούν τις δομές, το έργο, την οργάνωση και τη λειτουργία 

τους, καθώς και το σχεδιασμό δράσεων.   

 Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας από το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου με 

σκοπό τη γνωριμία με την υπεύθυνη και διαχειρίστρια του Ορφανοτροφείου . 

 Επίσκεψη στο Παράστημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας από το προσωπικό του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου με σκοπό τη γνωριμία, μελλοντική συνεργασία και δωρεά των εναπομεινάντων 

γλυκισμάτων που με τόση προθυμία μας δώρισαν οι τοπικές επιχειρήσεις της Λαμίας εν’ όψει των 

Χριστουγέννων. Αφότου ολοκληρώθηκε η διαδικασία διανομής τροφίμων της Δομής καθώς και των 

γλυκισμάτων που έλαβαν όλες οι οικογένειες που εξυπηρετούνται, αποφασίστηκε όσα κουτιά έμειναν 

να δοθούν στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας. 

    

    

 

Δ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

 

Στα πλαίσια Δικτύωσης και Δημοσιότητας κατά το διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019: 

Eκπρόσωποι των Κοινωνικών Δομών, συμπεριλαμβανομένου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Λαμιέων παρευρέθηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση στο Ά & ΄Β ΚΑΠΗ Λαμίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 

θέματα σχετιζόμενα με τη διατροφή και την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι» που υλοποιεί το Ινστιτούτο 

Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε ξεχωριστή ενημέρωση για τους φορείς και μοιράστηκε έντυπο 

και ηλεκτρονικό υλικό προς περαιτέρω ενημέρωσή τους. 

Στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιήθηκε η δράση που διοργάνωσε η εταιρεία Always 

και η Ένωση «Μαζί για το παιδί», με σκοπό να διανεμηθούν σε κορίτσια ηλικίας 12 έως 18 ετών γυναικεία 

προϊόντα υγιεινής, ώστε να εξασφαλισθεί πως κανένα κορίτσι δε θα χάσει το σχολείο λόγο της έλλειψης των 

προϊόντων αυτών που επιφέρει η οικονομική δυσχέρεια. Στο πλαίσιο της καμπάνιας #MinEisaiApousa, η Ένωση 

«Μαζί για το Παιδί» συνεργάζεται με την Always για τη διανομή των προϊόντων σε 44 κοινωνικές υπηρεσίες στην 

Αττική (δήμους και φορείς παιδικής προστασίας) και σε άλλες 25 στη Βόρεια και τη Στερεά Ελλάδα. Η επιλογή των 

κοριτσιών για το Δήμο Λαμίας έγινε από τις βάσεις δεδομένων των κοινωνικών δομών του Δήμου. Στη δράση 

συμμετείχαν οι εξής κοινωνικές δομές του Δήμου Λαμιέων: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, 

Κέντρο Κοινότητας, Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών, Κ.Α.Π.Η., παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Στασινού Παναγιώτη 



και του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Τζούφλα Δημητρίου. Εμπεριέχεται στα αρχεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

φωτογραφικό υλικό από τη δράση. 

  Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης απευθυνόμενη στους Προέδρους των Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου. Οι Δομές που συμμετείχαν ήταν το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), 

Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών. Στα αρχεία 

της Δομής υπάρχει φωτογραφικό υλικό από την ενημερωτική ημερίδα. 

Ενόψει των Χριστουγέννων, το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων 

πραγματοποίησε επιτόπιες συναντήσεις με τους υπευθύνους των εξής τοπικών επιχειρήσεων:  Τσιάτσος 

Παραδοσιακά Προϊόντα Λαμίας, Καφεκοπτείο Καφεκούτι, Αρτοζαχαροπλαστείο Νίκος Ζιώγας, Ζαχαροπλαστείο 

Ράμμος, Καταστήματα Πινακωτή, Φύλλο και Μεράκι Χειροποίητα Παραδοσιακά Προϊόντα, Καφεκοπτείο 

Μοσκαχλαϊδής, Αρτοζαχαροπλαστείο Χατζής, Ζαχαροπλαστείο Πιγκάλ, Ζαχαροπλαστείο Λούκας, Ο Φούρνος της 

Γειτονιάς, Αρτοζαχαροπλαστείο Bake House, Καταραχιάς, Πίτας…Ήμαρτον, Αρτοζαχαροπλαστείο Αντωνόπουλος 

Ιωάννης, Ζαχαροπλαστείο Μιμόζα, Ζαχαροπλαστείο Χαντζής, Ζαχαροπλαστείο Καραγεώργος, Ζαχαροπλαστείο Le 

Premier, Αρτοποιείο Ωμέγα, Ζαχαροπλαστείο Αγαπητός, Καφεκοπτείο Καραδήμας, Φίλεμα Παπαδήμας, 

Καφεκοπτείο Κόκκος κ΄ Καρπός, Ζαχαροπλαστείο Βούλγαρης, Αρτοζαχαροπλαστείο Γιαννούτσος, με σκοπό την 

αναζήτηση χορηγιών σε γλυκίσματα και αρτοπαρασκευάσματα ώστε να διανεμηθούν στις 172 οικογένειες των 

οποίων τη τροφοδοσία αναλαμβάνει η Δομή. 

Ο Δήμος Λαμιέων εξέδωσε ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου για τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν και 

συνέβαλαν στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πέραν των ευχαριστήριων επιστολών που δόθηκαν στην 

κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Λαμιέων κ. Τζούφλα 

Δημήτριο.  

Επίσκεψη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φθιώτιδας στο Δημαρχείο Λαμίας με σκοπό να ξεναγηθεί 

στους χώρους και να ενημερωθεί σχετικά με το σκοπό και τη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου 

Λαμιέων. Η συνάντηση συνοδεύτηκε από σύντομη παρουσίαση των κοινωνικών δομών από τον Αντιδήμαρχο κ. 

Στασινό Παναγιώτη παρευρισκομένων του Μητροπολίτη, του Δημάρχου Λαμιέων, του Εντεταλμένου Συμβούλου 

κ. Τζούφλα Δημητρίου, απεσταλμένων ιερέων ενοριών του Δήμου Λαμιέων και υπαλλήλων του Δήμου 

εκπροσωπώντας την κάθε κοινωνική δομή ξεχωριστά.                                                                                                                                                                                           

 Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι , από τις 20/06/2019 έως 31/12/2019, υπήρξε καθημερινή 

καταγραφή των προϊόντων από ανώνυμες δωρεές πολιτών, καθώς επίσης, και δωρεές σε ρουχισμό από την 

ομάδα Η Ψυχή της Παύλιανης, και την Οργανωτική Επιτροπή της δράσης «Σεμινάριο BLS του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας» στη Λαμία, και σε τρόφιμα και είδη βασικής υγιεινής από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το 

8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, την εταιρεία ENEL GREEN POWER-Ελλάς, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, και τη 

δράση Άστεγος για μια μέρα, στους οποίους και στάλθηκε σχετική ευχαριστήρια επιστολή για τη στήριξή τους στο 

έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων. Στα πλαίσια επικοινωνίας με τοπικές και μη επιχειρήσεις, η 

εταιρεία Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. δώρισε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων δύο φορές μέσα στο εξάμηνο 

τρεις δωροεπιταγές των 100 ευρώ η μία και η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος δώρισε μία φορά δέκα δωροεπιταγές 

των 10 ευρώ η μία για τις ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών της δομής. Αποφασίστηκε από την Ομάδα 



Διοίκησης Έργου, οι δωροεπιταγές αυτές να εξαργυρωθούν από το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε 

προϊόντα που η δομή έχει ανάγκη, κυρίως σε κατεψυγμένα προϊόντα.  

Επιπροσθέτως, η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος κατά το διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019, δώρισε στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Λαμιέων τρόφιμα και κουτιά Αγάπης( ήτοι 38 κουτιά) από το Καλάθι 

Αλληλεγγύης, τα οποία προέρχονται από δωρεές πολιτών. 

 Τα προϊόντα από δωρεές ήταν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, τρόφιμα και 

κατεψυγμένα προϊόντα, είδη βασικής υγιεινής, μερικά είδη παντοπωλείου, σχολικά είδη και είδη ψυχαγωγίας 

(βιβλία, παιχνίδια, cd-dvd). Η βοηθητική υπάλληλος - Ελένη Στασινού, έλεγχε τα προσφερόμενα αγαθά από 

«δεύτερο χέρι» να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση, τα τακτοποιούσε και  

οργάνωνε το χώρο ώστε να είναι λειτουργικός, καθώς μεριμνούσε και για τον ευπρεπισμό  

του χώρου. Ενημέρωνε το βιβλίο δωρεών και μαζί με την Κοινωνική Λειτουργό της δομής- Αρναούτογλου 

Παναγιώτα ενημέρωναν τους ωφελούμενους και διεξήγαγαν  τις προγραμματισμένες διανομές τροφίμων κάθε 

μήνα. 

Για όλα τα παραπάνω  και  σε αρχειοθετημένο φάκελο υπάρχουν αναλυτικά οι εισροές και οι εκροές σε 

αγαθά του  μήνα, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές και το τηρούμενο αρχείο της δομής. Τέλος, στην 

ιστοσελίδα του socialsterea.gr φαίνεται η καθημερινή δραστηριότητα της δομής σχετικά με τις ωφελούμενες 

οικογένειες που εξυπηρετεί καθημερινά. 

 

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Επισυνάπτονται Καθολικά Εσόδων και Εξόδων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, που 

αφορούν στο χρονικό διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019. 

Αναφέρουμε ότι για το διάστημα από 20/06/2019 έως 31/12/2019 τα έσοδα αφορούν – ξεχωριστά βέβαια 

– και το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων.  

Σε ότι αφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων οι δαπάνες της δομής αφορούν την μισθοδοσία 

υπαλλήλων, καθώς και λειτουργικά έξοδα ,κατόπιν απαραίτητων ενεργειών. 

Στο αρ. παρ. 687/3-7-2019 του Καθολικού Εσόδων, η επιχορήγηση στο Δήμο Λαμιέων από Υπουργείο 

Εσωτερικών για Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο σύμφωνα με την υπ. αρ. EPS1758666 

εντολή πληρωμής, αφορά την περίοδο από 01/06/2019 έως και 19/06/2019. Από το αρ.παρ. 768/24-7-2019 και 

κάτω, του Καθολικού Εσόδων, αφορούν τα ποσά το διάστημα για το οποίο πραγματοποιείται η Έκθεση 

Πεπραγμένων και Διαχειριστικός Απολογισμός, ήτοι από 20-06-2019 έως και 31/12/2019.  

Από το αρ. παρ. 99/25-7-2019 Σειρά ΕΞΜΙΣΘ (Καταβολή Αποδοχών Απασχ/νων ΙΔΟΧ Πράξης «Δομές 

Παροχής Βασικών Αγαθών: - Κοινωνικό Παντοπωλείο» Μηνός Ιουνίου 2019) και κάτω, του Καθολικού Εξόδων, 

αφορά την περίοδο που εξετάζεται, ήτοι από 20/06/2019 έως και 31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20/06/2019 ΕΩΣ 

31/12/2019  

      ΕΣΟΔΑ                  ΕΞΟΔΑ 

 

13.103,83 

 

13.103,83 

 

 

 

                                           Η  Επιτροπή, μετά τα παραπάνω &  λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την 54/09-01-2017 ένταξη της Πράξης «Δομές παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά 

Ελλάδα 2014-2020». 

2. Την αρ.αποφ. 27/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Λαμιέων». 

3. Την αρ.πρωτ. 41822/07-07-2017 , όπως τροποποιήθηκε με την  54186/15-11-2018 Απόφαση   

Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Λαμιέων» της Πράξης 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)  5002102. 

4. Την αρ.πρωτ. 55929/07-09-2017 Βεβαίωση Έναρξης Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 

Λαμιέων»  της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102. 

5. Την αρ.αποφ. 428/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Υποέργου 1»Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020». 

6. Την αρ.αποφ. 517/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων», της Πράξης 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Λαμιέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, 

όπου στο αρ.1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης. 

7. Τον Οδηγό εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών ( Δομές Σίτισης και Βασικών 

Αγαθών-Κοινωνικά Φαρμακεία) . 

8. Την αρ.πρωτ. 37586/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. 

Στασινού Ελένης,  βοηθητικής Υπαλλήλου από 20-06-2017 έως 19-06-2018 , και την αρ.πρωτ. 29889/05-

07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους , ήτοι  από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα 

ανανέωσης . 

9. Την αρ.πρωτ. 37590/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ.Βελάι 

Ντενάντα , ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών από 20-06-2017 έως 19-06-2018, και την αρ.πρωτ. 

29891/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με 

δυνατότητα ανανέωσης.  

10. Την αρ. πρωτ. 42110/18-09-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Βελάι Ντενάντα, Κοινωνικής Λειτουργού του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων. 

11. Την αρ.πρωτ.  43621/24-09-2018 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. 

Αρναούτογλου  Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών ( σύμφωνα με την σειρά 

κατάταξης στους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017. 

12. Την αρ.πρωτ. 25002/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

της κ. Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας ενός έτους, ήτοι 

από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης. 



13. Την αρ.πρωτ. 25013/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

της κ. Στασινού Ελένης , βοηθητικής υπαλλήλου διάρκειας ενός έτους , ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-

2020 με δυνατότητα ανανέωσης. 

14. Την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου Λαμιέων από τη νέα δημοτική αρχή από 1/9/2019, μετά τη 

διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019. 

15. Την αρ.πρωτ. 35476/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του. 

16. Την αρ.πρωτ. 35477/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του. 

17. Την αρ.αποφ.  421/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση σύστασης 

πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της 

Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.». 

 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

     Τη διαπίστωση των ως άνω πεπραγμένων, για τα οποία συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και το οποίο, αφού 

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ,  03/02/2020 

  

 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 







































                                                               ΛΑΜΙΑ   25/5/2020              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αριθ. Πρωτ.:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                  Προς  την        

EΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -ΛΑΜΙΑ 

Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού                   

Τηλέφωνο: 22313-51012                                                                                                                                                                     

                                                                       

                      ΘΕΜΑ:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ   ΕΓΚΡΙΣΗΣ   ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ     

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ   ΛΑΜΙΑΣ  -«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  »-ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ –ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

           Σύμφωνα με την 9756/28-1-1954 Διαθήκη  του εκλιπούσης   «ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ», 

προβλέπεται   η  ενίσχυση, από τα έσοδα της περιουσίας του Κληροδοτήματος  στο 

Φραντζή Λαμίας, η κατ΄ έτος  χορήγηση ενίσχυσης, ισομερώς,  στα Ορφανοτροφεία  Λαμίας 

(ή όπως  αλλιώς είναι η σημερινή τους επωνυμία ) Αρρένων –Θηλέων . 

            Κατά τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος έτους  2020, με  την 

αριθ.  134/11261/3-2-2020 πράξη  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδος, εγκρίθηκε  κονδύλι  € 9.000 (ΕΝΝΕΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ),   για το  2020 , το οποίο  

ενεγράφη  και στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων  με κωδικό αριθμό  00.6739.0032 , 

ως έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών του Κληροδοτήματος  «Αθηνάς Δημητριάδου». 

        Προς υλοποίηση της  επιθυμίας της διαθέτιδας, προτείνεται   να γίνει εισήγηση  δια 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο  ως αρμόδιο 

Διαχειριστή  του Κληροδοτήματος αυτοτελούς Διαχείρισης, προκειμένου  να εγκριθεί η 

διάθεση ποσού  των   € 4.500 ( τεσσάρων  χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ ) σε κάθε  ίδρυμα  

ήτοι: 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   (Αρρένων)   & 

2. ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ »  (Θηλέων ) με 

κατάθεση του ποσού  στους Τραπεζικούς τους Λογαριασμούς . 

         

                                                                                   Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

                                                                                       ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ  
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦ 
ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00  € 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   27  /2020 ΧΡΗΣΗ:  2020                      

 
                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η μελέτη αυτή συντάθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παραγρ 7i του Ν 
4412/2016 και στο άρθρο 125 του ιδίου νόμου και αφορά στην εκτέλεση διάφορων τεχνικών 
έργων συντήρησης στη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων, ήτοι στην πόλη της Λαμίας και στα 
δώδεκα (12) Δημοτικά Διαμερίσματα (Αγ. Παρασκευή, Δίβρη, Θερμοπύλες, Κωσταλέξι, 
Λυγαριά, Ροδίτσα, Ανθήλη, Κόμμα, Μεγάλη Βρύση, Σταυρός, Φραντζή και Καλαμάκι) του 
πρώην Καποδιστριακού Δήμου. Κατά πρώτον προκειται για εργασίες στοιχειώδους 
συντήρησης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων, κατά δεύτερον σαν εργασίες άμεσης 
επέμβασης έπειτα από έκτακτα γεγονότα (γεγονός που καθιστά μη γνωστές κατά την μελέτη 
του έργου τις ακριβείς θέσεις των εργασιών και τις ακριβείς ποσότητες εργασιών). 
Προβλέπεται η εκτέλεση διάφορων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, 
ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά 
στην πόλη της Λαμίας και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, μόνο μετά από εντολή της Υπηρεσίας 
στην οποία θα καθορίζεται και ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Ως 
εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο 
λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, 
όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον 
ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά 
τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι 
δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα 
αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες 
εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του 
εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων. 

Το είδος και η συνολική δαπάνη των εργασιών καθορίζονται στο Τιμολόγιο και στον 
Προϋπολογισμό Μελέτης της παρούσης εργολαβίας.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων, 
αποκατάσταση οδών με τυχόν απαραίτητα τοιχία αντιστήριξης, κράσπεδα, κ.λπ., 
αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων, τμημάτων πλακοστρώσεων, σήμανση επικινδύνων 
σημείων οδών κ.λπ. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
α) Επισημαίνεται ότι επειδή η εργολαβία αφορά επισκευή και συντήρηση υποδομών του 
Δήμου Λαμιέων από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η ποιότητα ζωής των πολιτών, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει αμέσως μετά την λήψη της εντολής 
επέμβασης από την επίβλεψη για την εκτέλεση των εργασιών ώστε να αποκλείονται 
περιπτώσεις ατυχημάτων. 
β) Επισημαίνεται ακόμη ότι όλα τα προϊόντα των εκσκαφών είναι ιδιοκτησία του Δήμου 
Λαμίας και θα μεταφερθούν για απόθεση στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Λαμίας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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α) Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να συνεννοείται με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των Οργανισμών ή Εταιρειών Κ.Ω. πχ Αρχαιολογια  για την 
αντιμετώπιση των εμποδίων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης να ενημερώνει και 
να εξασφαλίσει έγκριση εργασιών από τις προβλεπόμενες από το Νόμο Υπηρεσίες πχ 
Αρχαιολογία 
 
β) Επειδή οι επεμβάσεις στα πλαίσια του έργου μπορεί να γίνονται και σε δρόμους 
στενούς ή και μεγάλης κυκλοφορίας επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας για 
την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους διερχόμενους 
από το τμήμα της κατασκευής του έργου (π.χ. κατάλληλα εμπόδια γύρω από τη θέση 
επέμβασης, προειδοποιητικά σήματα λειτουργούντα και κατά τη διάρκεια της νύχτας 
κ.λπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμβατικών τευχών, των αστυνομικών αρχών, του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και της Επίβλεψης. 
Για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ιδιαίτερα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, σε 
συνεργασία με την υπηρεσία θα προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές κυκλοφορίας με 
πλήρη και κατάλληλη σήμανση, ανάλογα και με την πρόοδο των εργασιών, ώστε να 
δημιουργηθούν τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια 
Μέσα Μεταφοράς. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην κυκλοφορία θα ενημερώνεται 
πρώτα το τμήμα τροχαίας Λαμίας, ώστε να λαμβάνεται η σχετική άδεια. 
γ) Διευκρινίζεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου ισχύουν μόνο κατά το μέρος που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής του 
έργου και στις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τυχόν τρόποι 
επιμέτρησης εργασιών ή υλικών που αναφέρονται σε αυτές δεν έχουν ισχύ. Για την 
επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της Εργολαβίας. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Σε τμήματα των δρόμων, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, όπου θα εκτελεστούν 
οι εργασίες, πιθανόν να απαιτηθεί η επέμβαση και σε υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχος 
του έργου θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες των παραπάνω Ο.Κ.Ω. για 
την από κοινού κατασκευή των δικτύων τους, ώστε να αποφευχθεί μελλοντική 
επανεκσκαφή του οδοστρώματος. 
Η προτεραιότητα με την οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες θα δίνεται από την Υπηρεσία, 
σε σχέση και με την όχληση που θα δημιουργούν τα έργα, με κριτήριο την αποφυγή 
ταυτόχρονου αποκλεισμού από την κυκλοφορία εκτεταμένων περιοχών. 
Είναι επίσης δυνατόν να εκτελούνται με εντολή της Υπηρεσίας εργασίες ταυτόχρονα σε 
περισσότερες από μία περιοχές (με τον περιορισμό όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα), 
χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση του αναδόχου για το γεγονός αυτό.  
 
Προβλέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες : 

 
1. Εκσκαφή του εδάφους για την εξυγίανση αυτού  
2. Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων- πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
3. Διάνοιξη τάφρων πεζοδρομίων 
4. Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων ή περιφράξεων με συρματόπλεγμα 
5. Κατασκευή επιχώματος πάχους 50-60εκ. με αμμοχάλικο Σπερχειού ποταμού ή άλλης  

περιοχής, εφ΄ όσον κριθούν κατάλληλα από την Υπηρεσία. 
6. Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης 
7. Κατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων με πρόχυτα κράσπεδα και ρείθρα από 

σκυρόδεμα C16/20. 
8. Επίχωση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) όπου απαιτείται 
9. Τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων με σκυρόδεμα C16/20 πάχους έως 12εκ. 
10. Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή με τσιμεντόπλακες 40X40 εκ. και πλάκες για όδευση τυφλών 

και διαβάσεων ΑΜΕΑ. 
11. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και προσαρμογή φρεατίων όπου απαιτείται 
12. Εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 
13. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υψηλής αντανακλαστικότητας 
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14. Πλήρωση παρτεριών και κοινοχρήστων χώρων με φυτική γη  
15. Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 10εκ.  
16. Κατασκευή βάσης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 10εκ.  
17. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη και αποξήλωση τμήματος υπάρχοντος 

ασφαλτοτάπητα ή απόξεση ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας 
18. Προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και κατασκευή 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης  κυκλοφορίας  
19. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων 
20. Κατασκευή περιφράξεων 
21. Κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης  

 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. τα εγκεκριμένα Σχέδια του Σχεδίου 

Πόλης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Στην εν λόγω μελέτη υπολογίστηκε προσαύξηση τιμής για τις μεταφορές ως εξής: 
Μεταφορά υλικού οδοστρωσίας 3Α  και ασφάλτου: 10 χιλ. 
Μεταφορά αμμοχαλίκου: 10 χιλ. 
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων κ.λ.π. σε θέση 10 χιλ. από το έργο. 
 
Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.., ανέρχεται στο ποσό 

των 74.000,00 ΕΥΡΩ , η δε χρηματοδότηση του για το ποσό των 60,000,00  ΕΥΡΩ για το έτος 
2020 γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ   ( ΚΑ 30,7333,0045 ) του Δήμου   

 
 
 

      Λαμία,   18-5-   2020  
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 
 
 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                      

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Πηγή

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦ 
ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ Χρήση

Ειδος Τιμή

Μονά
δας Μονάδας Μερική Ολική

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ1123Α m3 - 1,89

2 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ1123Α m3 - 2,79

3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ1133Α m3 - 9,39

4 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-4.1 ΟΔΟ1212 m3 - 2,84

5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
βραχώδες ΟΔΟ Α-4.2 ΟΔΟ1220 m3 - 6,09

6 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός 
σε έδαφος πάσης φύσεως ΟΔΟ Α-4.4 ΟΙΚ2113 m3 - 14,40

7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΟΔΟ Α-9 ΟΙΚ2227 m - 19,20

8 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΟΔΟ Α-10 ΟΙΚ6448 m - 6,60

9 Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων 
σκυροδεμάτων ΟΔΟ Α-12.1 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ2227 m3 - 27,69
10 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 

δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών, μετά της 
φορτοεκφορτωσεως  και της 
μεταφοράς σε οποιδήπ θέση ΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ2236 m2 - 8,21

11
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3

ΟΔΟ Α-18.1 ΟΔΟ1510 m3 - 2,24
12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ1530 m3 - 1,05
13 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ 

ΓΗ ΟΔΟ Α-25 ΟΔΟ1620 m3 - 2,30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

2020

Έργο

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α
/α

Εργασία

Δαπάνη

74.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)Προϋπολογισμός

ΣΑΤΑ ΠΕ

Κωδικός 
Αναθεώρησ

ης ΠοσότηταΑ
ρ
ιθ
μ
ό
ς 

Τ
ιμ
ο
λο

γί
ο
υ
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14 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΟΙΚ 
22.56.1 
ΣΧΕΤ. οικ 6102 τεμ.  1,85

15 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ &ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 
έως5,00m ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ2151 m3 - 5,19

16 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ6087 m3 - 2,70

17 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω 
από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ3121Β m3 - 8,89

18 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

ΟΔΟ Β-4.2 ΥΔΡ6068 m3 - 12,69
19 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 

σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΟΔΟ Β-29.2.1 ΟΔΟ2531 m3 - 86,50
20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών, 
τσιμεντοστρώσεων κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ2532 m3 - 94,20

21 Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ)με 
σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ Β-29.3.4 ΟΔΟ2532 m3 - 126,00

22 Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ Β-29.4.5 ΟΔΟ2551 m3 - 133,00

23 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
B500C ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ2612 Kgr - 1,15

24 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ7018 Kgr - 1,15
25 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΟΔΟ Β-32 ΥΔΡ6403 m2 - 6,30
26 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, 

εσχάρες υπονόμων ΟΔΟ Β-49 ΥΔΡ6752 Kgr - 1,45
27 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ2921 m - 9,60
28  Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 

(ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.1 ΟΔΟ2548 τεμαχ - 438,00
29 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 
41, DN200 mm

ΥΔΡ 
12.10.04 ΥΔΡ6711.2 m - 9,30

30 Πλακοστρώσεις με πλάκες από 
σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

ΟΔΟ 
Β.81.1 
ΣΧΕΤ ΟΔΟ 2922 m2 17,30

31 Πλακοστρώσεις με πλάκες από 
σκυρόδεμα , για εξυπηρέτηση 
ατόμων με προβλήματα όρασης 

ΟΔΟ 
Β.81.2ΣΧΕ
Τ ΟΔΟ 2922 m2 20,30

32 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΟ Β-82 ΟΔΟ2922 τεμαχ - 115,00

33 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 
ΠΑΧΟΥΣ 6 ΕΚ. (ΟΙΚ 73.16.04Ν)

ΟΙΚ 
73.16.04Ν ΟΙΚ7316 m2 25,00
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34 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟ Β-85 ΟΔΟ2548 ΤΕΜ - 40,30

35 Προσαρμογή χυτοσιδηρών φρεατίων ΟΔΟ 
Β.85,1 
ΣΧΕΤ ΟΔΟ2548 ΤΕΜ - 250,00

36 Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ3111Β m2 - 1,25

37 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους

ΟΔΟ Γ-2.1 ΟΔΟ3211Β m3 - 12,69
38 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

(ΠΤΠ Ο-155)
ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ3211Β m2 - 1,35

39 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ

ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ2269Α m - 1,00
40 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής 

οδού με χρήση φρέζας ΟΔΟ Δ-2,Α ΟΔΟ1132 m2 - 3,40
41 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ4110 m2 - 1,20
42 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ4120 m2 - 0,45
43 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 

πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΟΔΟ Δ-6 ΟΔΟ4421Β.1 tn - 91,63
44 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ4521Β m2 - 7,78

45 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΔΟ Δ-8Α ΟΔΟ4521Β m2 - 9,38

46 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ Δ-9.1 ΟΔΟ4521Β.1 m2 - 8,87

47 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων ΟΔΟ Ε-4.1 ΟΔΟ2653 m - 12,05
48 Σιδηρά κιγκλιδώματα ΟΔΟ Ε-4.2 ΟΔΟ2652 Kgr - 2,70
49 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

ΟΔΟΥ, τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 
m ΟΔΟ Ε-5.1 ΥΔΡ6812 m - 12,05

50 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ
ΟΔΟ Ε-6 ΥΔΡ6620.1 τεμαχ - 11,50

51 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 1Μ 
Φ120 ΟΔΟ 

Ε.6.1Ν ΥΔΡ-6620.1 τεμαχ - 24,00
52 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,3Μ 
Φ120 ΟΔΟ 

Ε.6.2Ν ΥΔΡ-6620.1 τεμαχ - 29,00
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53 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 
τύπου 2 με αναγραφές και σύμβολα 
από αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 ΟΔΟ Ε-8.2.2 ΟΙΚ6541 m2 - 133,00

54 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 
τύπου 1 ΟΔΟ Ε-8.3 ΟΙΚ6541 m2 - 92,00

55 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, τριγωνικές, πλευράς 0,90 
m ΟΔΟ Ε-9.1 ΟΙΚ6541 τεμαχ - 53,70

56 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, μικρού μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.3 ΟΙΚ6541 τεμαχ - 34,50

57 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, μεσαίου μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ6541 τεμαχ - 53,70

58 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN40 mm (1 ½ ‘’)

ΟΔΟ Ε-10.1 ΟΔΟ2653 m - 31,10
59 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN80 mm (3’’)
ΟΔΟ Ε-10.2 ΟΔΟ2653 τεμαχ - 49,30

60 Πλαστικός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος προσωρινός, με δυο 
ανακλαστικές επιφάνειες ΟΔΟ Ε-15.2 ΟΙΚ6532 τεμαχ - 4,90

61 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας 
οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, 
με δύο ανακλαστικές επιφάνειες ΟΔΟ Ε-15.4 ΟΙΚ6532 τεμαχ - 6,90

62 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή ΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ7788 m2 - 3,80

63 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό ΟΔΟ Ε-17.2 ΟΙΚ7788 m2 - 19,70

64 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ (ΗΛΜ8 
ΣΧΕΤ) ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 τεμαχ - 20,00

65 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 20Χ20 ΠΡΣ 

Η.9.2.13.2.1 Ν ΗΛΜ8 τεμαχ - 15,00
66 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης 

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm

ΥΔΡ 
12.01.01.07 ΥΔΡ 6551.7 m - 144,00

67 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 
(ΗΛΜ45 ΣΧΕΤ)

ΗΛΜ45 ΣΧΕΤ ΗΛΜ45 τεμαχ - 22,00
68 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΔΟ Ε10.3Ν) ΟΔΟ Ε.10.3 N ΟΔΟ 2653 τεμαχ - 5,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43,977,47

Άθροισμα δαπάνης εργασιών 43.977,47
ΕΟ & ΟΕ 18,0% 7.915,94

ΣΥΝΟΛΟ 51.893,41
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15% 7.784,01
Απολογιστικά 

Εργολαβικό αντικείμενο 59.677,42
Πρόβλεψη για αναθεωρήσεις 0,00

Απολογιστικά Φορέα 0,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.677,42

Αξία εργασιών: 59.677,42
ΦΠΑ 24% 14.322,58
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ       18  -  5   -2020                           
Η ΑΝΑΠΛ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΛΑΜΙΑ,  18  /   5  /2020

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Απροβλεπτα 

ΛΑΜΙΑ,  18   /   5  /2020

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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4 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

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

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Πίνακας Περιεχομένων 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ .................................................................................................................................................... 4 

Άρθρο 1.   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  ..................................................... 4 

Άρθρο 2.: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών..................................................................................... 4 

Άρθρο 3.  Υποβολή φακέλου προσφοράς ......................................................................................................... 5 

Άρθρο 4.  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- 

Ενστάσεις ........................................................................................................................................... 5 

Άρθρο 5.  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά  ισχύος .................. 8 

Άρθρο 6.  Γλώσσα διαδικασίας ..................................................................................................................... 8 

Άρθρο 7. Εφαρμοστέα νομοθεσία ..................................................................................................................... 9 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου ...................................... 10 

Άρθρο 9. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών .................................................. 10 

Άρθρο 10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ......................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ .................................................................................................................................................. 11 

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

Άρθρο 12.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου .................................................................................................... 11 

Άρθρο 13.  Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών .................................................... 12 

Άρθρο 14.  Κριτήριο Ανάθεσης ........................................................................................................................ 12 

Άρθρο 15.  Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................... 12 

Άρθρο 16.  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)................................................ 12 

Άρθρο 17.  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ....................................................................................................... 12 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών ..................................................................................................................... 13 

Άρθρο 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .............................................. 13 

Άρθρο 19. Χρόνος ισχύος προσφορών ....................................................................................................... 13 

Άρθρο 20. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης ........................................................................................ 14 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ .................................................................................................................................................. 14 

Άρθρο 21. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης .................................................. 14 

Άρθρο 22. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  ..................................................................................................... 14 

Άρθρο 23.  Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής ........................................................................................... 17 

Άρθρο 24.  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ............................................................................................ 23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ .................................................................................................................................................. 24 

Άρθρο 25. Υπεργολαβία .............................................................................................................................. 24 

Άρθρο 26.   Διάφορες ρυθμίσεις ...................................................................................................................... 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1.   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 5 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λαμιέων 
Οδός  : ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
Ταχυδρομικός Κώδικας : 35131 
Τηλ. Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων   : 2231351035, 2231351082 
Τηλεομοιοτυπία : 2231022465 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση / e-mail : i.dimitropoulos@lamia-city.gr,  

alexrouha@lamia-city.gr 
Πληροφορίες:  : Δημητρόπουλος Ιωάννης 

(Γραμματεία),  
Λέτσος Γ. (συντάξας) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Λαμιέων 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου:  Δήμος Λαμιέων 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Λαμία, από την Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ6 στην Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, οδός  Φλέμιγκ & Ερυθρού 

Σταυρού, Τ.Κ. 35131.  
Ημερομηνία διεξαγωγής 25-6-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών)  

 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΦΘ/ΔΑΣ. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 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 ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 
στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα 
οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2.: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
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 διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης  
β) η παρούσα διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική μελέτη, 
ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  
επί όλων των ανωτέρω 
 
2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 15.00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
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ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο7 8.    
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/06/20209 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/06/202010  
 
Άρθρο 3.  Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Φλέμιγκ και 
Ερυθρού Σταυρού, Λαμία - Τ.Κ. 35131). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 
τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 
του ….. 

για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ»  
με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

και καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών 25/06/202011 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,12 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 4.  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης- Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
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λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 13, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 
μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια14, 15 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
 
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. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά 
μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδια ημέρα 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 προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον 
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής 
τους. 
 
στ) 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 και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση16.  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ζ) 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.  
 
4.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 
ημερών,17 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
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Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης 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.  
 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) 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, 18 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για  στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 
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 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δ. Λαμιέων  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την απόρριψη του 
προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών.  
 
Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Δ/σας Υπηρεσίας στην οδό Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού στη 
Λαμία, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η 
απόφαση κατακύρωσης. 19 
 
 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και 
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  

 
 
 
4.3 Ενστάσεις - Δικαστική προστασία  
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
 
Η προθεσμία για την άσκηση της παραπάνω ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
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διαδικασίας. 
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν δεν απαιτείται 
δημοσίευση της προκήρυξης, β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
 
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
Άρθρο 5.  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– 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.  
  

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 κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 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 
έγγραφο20. 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 προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
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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: 
- του ν.4605/2017 (Α’52) και ιδίως των άρθρων 43 και 44 
- 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),  
-  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. 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»,   
- 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 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται) 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).  
 

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’’,   καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”.  

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 πράξεις , 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 δικαίου και 
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. Προσθήκες και εν γένει 
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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 χρηματοδοτείται από  τη ΣΑΤΑ ΠΕ με Κ.Α. 30.7333.004521 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις22 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 44 του ν. 4506/2019 (Α’ 52), της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και 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 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 Μεταφορών(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 αρχή  μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς 
φορείς, 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, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του ν.4605/2019 . 
Εντός της ως άνω προθεσμίας μπορεί ο οικονομικός φορέας να υποβάλλει  αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης/αναθέτουσα Αρχή, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών. 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των διευκρινήσεων/συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή , δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.                    για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό 2020  και για ποσό 60.000,00 €. 
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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:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  74.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 43.977,47 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.915,94 € 
Απρόβλεπτα23 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
7.784,01€ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0 € σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 14.322,58 €. 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο καθώς 
αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο έργο. 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Οδοί και κοινόχρηστοι χώροι της ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων της ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ. 

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 132 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.  

 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 Ομάδες 
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 ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 
ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης24.  
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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 το «Συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 25 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.26 
 
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-ενιαίο ποσοστό έκπτωσης). 
 
Άρθρο 15.  Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1          ΔΕΝ απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1 (α). 
 
 
Άρθρο 16.  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)27 
 
16.1 ΔΕΝ28  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο29 
 
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 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 17.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2  Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)  προς τον 
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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) τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.),  
 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. 

17.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας 
        Δεν προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης 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. 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.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα 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 τους . 

 
Άρθρο 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30 ορίζεται η 25/06/2020, ημέρα Πέμπτη 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 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 έξι (6) μηνών31, από την την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
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προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.lamia.gr) και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  
 

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 αυτών που δραστηριοποιούνται στη 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ32 και 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 χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 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.33, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών 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 34 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 
από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από 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 αμετάκλητη καταδικαστική 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 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, 
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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 εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 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.) και Ιδιωτικών 
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 Συμβουλίου . 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 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 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 υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 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 υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

22.A.3.  Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για τις παραγράφους 22.A.1 και 22.A.2.  

22.A.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:35 

(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 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 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 
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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 εξ αμελείας 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 θέτει σε αμφιβολία 
την ακεραιότητά του. 

22.Α.5   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.36 

22.Α.6 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α. 4 37 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 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.7 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.8 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 (διαγωνισμό). 
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 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ.) 

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 παρούσας, 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). 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 επάρκεια 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως 
ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη 
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3(α)  του 
ν.4412/2016. 

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. 

 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την τεχνική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του 
ν.3669/2008,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3(α)  του ν.4412/2016.  

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν  απαιτούνται. 

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 χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι   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 ποιοτικής επιλογής 

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, όπως συμπληρώθηκε με την παράγρ. 13 του  
άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
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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. 
 
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  . 
 
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 σύμβασης . 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
 
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  για κάθε 
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 
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) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) 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 4 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) του άρθρου 79 
παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα 
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λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 
75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 
προσκομιζουν 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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο 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)38 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

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 εξέλιξη. Οι 
αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής 
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της 
οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 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 γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη 
ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το 
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για 
το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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. 

Ειδικά για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22 και μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ως άνω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται με από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτεί 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 (γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 
στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 
οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις 
Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(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 
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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 πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

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 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, 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) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

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 
ονομαστικές 

- 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 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, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 
της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 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.  
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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» . 

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.ΕΠ39 , για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (59.677,42 €), 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 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 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. 
 
 
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. 

 
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 έιτε 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 πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 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.  
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν δικαιολογητικά τα οποία είναι 
ταυτόσημα με αυτά που φέρουν και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δηλ. τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  
 

 
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. 

• 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   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, 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 δικαιολογητικά τα οποία είναι 
ταυτόσημα με αυτά που φέρουν και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δηλ. τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  
 
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

του άρθρου 22.Ε 
 
Δεν απαιτούνται. 

 
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 
εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

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 συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
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 
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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 προσκομίζουν 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 προσκομίζουν «Ενημερότητα 
Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 40: 
- 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. 41 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.42 
- 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).43 
- 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 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 προσκόμιση σχετικού 
συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
Άρθρο 24.  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το ακόλουθο:  
 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα 
αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

 
Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 125 του ν.4412/2016 σε ακέραιο μονάδες επί τοις εκατό (%), ολογράφως και 
αριθμητικώς.  
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β) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής , η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
 
 
 

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. 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 αναλαμβάνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
όπως εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016). 
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. 
  
Άρθρο 26.   Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 35/2020  

Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λαμιέων. 
 
 
 
  

ΛΑΜΙΑ, ………………..2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμ. ……………/2020 (ΑΔΑ:…………………………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων 

 

ΛΑΜΙΑ,      05/2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

 
 

 

     ΛΑΜΙΑ, ……………….. /2020 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ, ……………….. /2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  

 

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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1 Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016. Αναλυτικές 
οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 
(Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 
συμβάσεων έργου”). 

2  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. 
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. 
5  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί 
στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την 
αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
6 Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
7 Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη 

συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική 
διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής 
των τευχών του διαγωνισμού. 

8 Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 
διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον 
οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο 
οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 
κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  

9  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
10  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
11  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
12  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. 
(ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. 
Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
13  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες 
σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
14  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και 

ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, 
προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

15 Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 
95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 

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  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη 
των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
18  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
19  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η 
απόφαση κατακύρωσης. 
20  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
21  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                            
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 
πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( 
ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
22 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
23 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 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

24 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). 

25 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
26  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 ). 



26 

 
27 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
28 Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 
έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να 
ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

29 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). 

30  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
31 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
32  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). 
33  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
34  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών 
φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. 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. 
35  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. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
36  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017.  
37  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α.4) . 
38  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."  

39  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. 
40  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 ( Τροποποιήσεις 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 άρθρων 80 έως 110, τα οποία 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 
παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
41  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
42  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
43  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
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ΑΔΑ 
ΑΔΑΜ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ    
 Προϋπολογισμός:  74.000,00Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 24%) 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      
Χρηματοδότηση: 

  
ΣΑΤΑ ΠΕ  

 
Κ.Α. 30.7333.0045 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2020    
 Αριθ. Πρωτ:   
    

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ , προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :  
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 59.677,42€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ 
κλπ), από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, Φλέμιγκ & Ερυθρού 
Σταυρού, Λαμία (τηλ. 2231351035, FAX 2231022465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 
22/06/2020, με  την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού) ποσού δεκαπέντε 
(15) ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Ιουνίου του 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, οδός 
Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, τηλ. 22313-51035, στη Λαμία, με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , όπου οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής δαπάνης του τιμολογίου και προυπολογισμού της μελέτης ,σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.  
 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.ΥΠ. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (59.677,42€). 

  β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω (γ) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Ενώσεις των  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ  
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). 
 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
 



 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με κωδικό έργου Κ.Α. 30.7333.0045 στον    
προϋπολογισμό του Δήμου.  

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

     Προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη. 
              
                       Λαμία, …………….2020 

Κοινοποίηση 

1.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

   Νίκης 4 - 10248 - Αθήνα                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Τμ. Ανατ. Στερεάς 

    Πλατεία Ελευθερίας - ΛΑΜΙΑ 35131                                           

3. Σύλλογο Εργοληπτών Φθ/δας 

    Σωκράτους 8 - ΛΑΜΙΑ 35132         Καραΐσκος Ευθύμιος 

4. Διαδικτυακός τόπος Δήμου Λαμιέων 

5. Μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

6. Γραμματέα της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

7. Τοιχοκόλληση. 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Σ.Ρίζος 
Τηλ. 2231351037 
Ηλ. Ταχυδρ.:rizos @ lamia-city.gr  

 

 

 

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: 
«Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Λαμίας» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 27/2020 μελέτη του 

έργου:« Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Λαμίας» με προϋπολογισμό 
74.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 35/2020 (ΑΔΑ:6ΜΩΙΩΛΚ-ΛΩ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο 
εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις   ΣΑΤΑ ΠΕ με πίστωση 60.000,00€ για το 
2020 και Κ.Α. 30.7333.0045 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ006719895 2020-05-18 
και έγινε εγκεκριμένο με την αρ. 18798/26-05-2020 (ΑΔΑ:900ΞΩΛΚ-7ΜΑ) Απόφαση 
Δημάρχου, με δέσμευση πίστωσης 60.000,00€ για το 2020. 

  
Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου :« Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων 
Δ.Ε Λαμίας»  για τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης τoν ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 117 του Ν.4412/16 (Συνοπτικός διαγωνισμός). 

 
  
Λαμία,  27 –05 – 2020 

0 Συντάξας 
 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 

Λαμία, 27  – 05 – 2020 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
 



                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                 
         ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                        
          Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας   
                  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) ,    

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

προς 
την Οικονομική Επιτροπή 

 
    Λαμβάνοντας υπόψη : 
 

Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016, για σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 
Έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ 
Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

1. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017)   
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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.  

2.  Την με αριθ. 6784/20-2-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Λαμιέων περί Ορισμού Μελών 
του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)» , του Δήμου Λαμιέων ,  

3. Την με αριθ. 30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί 
σύστασης Επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών 
των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. 

4. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής». 
 

     Διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την αρμόδια Επιτροπή  
που απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό , και κα 
Αφροδίτη Πολιτοπούλου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας , στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων , στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού  στη Λαμία , την 27/05/2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:24:24 μ.μ.  
 

Σελίδα 1 από 2 



 
Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης εκδόθηκε το συνημμένο έγγραφο 

    «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , το 
οποίο τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος , που ανέδειξε τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 
500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

     Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 
εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016). 

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6- 
2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
 

  Την έγκριση για τη Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
             του Έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), μετά από ηλεκτρονική 
κλήρωση σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , όπως παρακάτω : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Γκέτσιος Ιωάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ , του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος , 
2. Κάτσινος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Μπάτρη Σταματίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Μπακοστέργιος Δημήτριος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , του Δήμου Δομοκού, ως 

Αναπληρωματικός Πρόεδρος , 
2. Παπαχρήστου Κων/νος , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. , του Δήμου Στυλίδας ως Μέλος ,  
3. Μαραζιάρης Σπυρίδων, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ΠΕ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος  
 

          Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη του εν λόγω έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC006747557) ,  η 26/06/2020  

     ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.μ. 
 Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Ράλλης Παρασκευάς , Υπάλληλος  
 της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

         Το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που  επισυνάπτεται , 
    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής των μελών του συλλογικού οργάνου.  
     

 
Λαμία  28-05-2020 

Η Διευθύντρια Υ. & Τ.Ε. 
 
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                 
         ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                        
          Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας   
                  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ   
                  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 245.866,06 € (με Φ.Π.Α.) ,    

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

προς 
την Οικονομική Επιτροπή 

 
    Λαμβάνοντας υπόψη : 
 

Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016, για σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 
Έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 
245.866,06 € (με Φ.Π.Α.) 

1. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017)   
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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.  

2.  Την με αριθ. 6784/20-2-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Λαμιέων περί Ορισμού Μελών 
του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)» , του Δήμου Λαμιέων ,  

3. Την με αριθ. 30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί 
σύστασης Επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών 
των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. 

4. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής». 
 

     Διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την αρμόδια Επιτροπή  
που απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό , και κα 
Αφροδίτη Πολιτοπούλου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας , στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων , στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού  στη Λαμία , την 27/05/2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:27:13 μ.μ.  
 

Σελίδα 1 από 2 
 



Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης εκδόθηκε το συνημμένο έγγραφο 
    «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , το 

οποίο τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος , που ανέδειξε τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 245.866,06 € (με Φ.Π.Α.) 

     Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 
εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016). 

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6- 
2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
 

  Την έγκριση για τη Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
             του Έργου : «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 

245.866,06 € (με Φ.Π.Α.), μετά από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το συνημμένο 
έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών , όπως παρακάτω : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Κακάβας Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος , 
2. Παταργιά Λίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., του Δήμου Μακρακώμης, ως Μέλος ,  
3. Σερεμέτη Ιωάννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ , του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Νικολακόπουλος Γεώργιος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος , 
2. Μπεζάτης Ευάγγελος , Πολιτικός Μηχανικός Ε , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Θειακοδημήτρη Αλεξάνδρα, Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος  
 

          Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη του εν λόγω έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC006738269) ,  η 26/06/2020  

     ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ. 
 Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Ράλλης Παρασκευάς , Υπάλληλος  
 της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

         Το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που  επισυνάπτεται , 
    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής των μελών του συλλογικού οργάνου.  
     

 
Λαμία  28-05-2020 

Η Διευθύντρια Υ. & Τ.Ε. 
 
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                 
         ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                        
          Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας   
                  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», 
προϋπολογισμού 230.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ,    

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

προς 
την Οικονομική Επιτροπή 

 
    Λαμβάνοντας υπόψη : 
 

1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016, για σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», προϋπολογισμού 230.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
2. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017)   

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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.  

3.  Την με αριθ. 6784/20-2-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Λαμιέων περί Ορισμού Μελών 
του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)» , του Δήμου Λαμιέων ,  

4. Την με αριθ. 30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί 
σύστασης Επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών 
των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής». 
 

     Διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την αρμόδια Επιτροπή  
που απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό , και κα 
Αφροδίτη Πολιτοπούλου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας , στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων , στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού  στη Λαμία , την 27/05/2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:38:54 μ.μ.  
 

Σελίδα 1 από 2 



Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης εκδόθηκε το συνημμένο έγγραφο 
    «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , το 

οποίο τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος , που ανέδειξε τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ», προϋπολογισμού 230.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

     Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 
εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016). 

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6- 
2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
 

  Την έγκριση για τη Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
             του Έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», προϋπολογισμού 230.000,00 € (με Φ.Π.Α.), μετά 
από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , όπως παρακάτω : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Φούντας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ , του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος , 
2. Βαγενά Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Γρίβας Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Σταματοπούλου Χαρίκλεια , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος , 
2. Ρουχά Αλεξία , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος ,  
3. Σμπιλίρη Δήμητρα, Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ, του Δήμου Δομοκού, ως Μέλος  

 
          Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη του εν λόγω έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC006720473) ,  η 18/06/2020  
     ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. 

 Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Ράλλης Παρασκευάς , Υπάλληλος  
 της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

         Το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που  επισυνάπτεται , 
    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής των μελών του συλλογικού οργάνου.  
     

 
Λαμία  28-05-2020 

Η Διευθύντρια Υ. & Τ.Ε. 
 
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



 

 

                        
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 22313-51082 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

e-mail: milonis@lamia-city.gr 
Εισήγηση  
προς  

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις στο δημοτικό 
κυνοκομείο». 

 
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 παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 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 «Βελτιώσεις στο δημοτικό κυνοκομείο». 
 
1. Ιστορικό   

1. Η αριθμ. 32/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας, με 
προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 40.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ. 

2. Με την αριθμό 276/2018 Απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 
3.  Την απόφαση 332/2018 της οικονομικής επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

Δημοπράτησης του έργου.  
4. Την απόφαση 384/2018 της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του από 20/09/2018 (με ΑΔΑM 

: 18AWRD003714636) 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του 
έργου στον ανάδοχο Γώγο Παναγιώτη. 

5. Την 4η Οκτωβρίου έτους 2018 με αρ. Πρωτ: 45978 υπογράφηκε σύμβαση για ποσόν 18.459,25 
Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

6.  Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την αρ. 586/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
7. Για το έργο εκδόθηκε η από 24-01-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία 

το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα. 
8. Την 25-01-2019 υπεγράφη η Τελική Επιμέτρηση. 
9. Την 5-3-2019 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

2.  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπεγράφη στις 22/05/2020 από την επιτροπή που ορίστηκε με 

την αρ. αριθμ. 95/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΙΩΛΚ-1ΓΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.  
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις στο δημοτικό κυνοκομείο», 
αναδόχου κ. Γώγου Παναγιώτη. 

 
Λαμία,    – 0  – 2020 

Ο συντάξας 
 
 
 
 

Μυλωνής Ιωάννης 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 

Λαμία,    – 0  – 2020Ο  
ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία,    – 0  – 2020Ο 
 Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 

της 
Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 


