
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

10.7133.0001 Δ.Π. 8.500,00

30.6061.0002 Δ.Π. 5.400,00

00.6162.0012 Δ.Π. 12.700,00

50.6012.0001 Δ.Π. 15.700,00

15.6041.0002 Δ.Π. 20.000,00

15.6054.0003 Δ.Π. 10.000,00

15.6699.0006 Δ.Π. 10.000,00

00.6117.0004
Δ.Π. 7.500,00

10.7134.0006 Δ.Π. 24.800,00

10.6661.0001 Δ.Π. 5.000,00

15.6265.0006 Δ.Π. 7.000,00

35.7135.0003 ΠΟΛ. ΠΡ. 11.500,00

30.6117.0004 Δ.Π. 3.720,00

Δαπάνες απολύμανσης (COVID-19)

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 

υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας

Συντήρηση & Επισκευή αθλητικού 

εξοπλισμού

Υπηρεσίες πραγματογνώμονα

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του 

προγράμματος "Άθληση για όλους"

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

του προγράμματος "Άθληση για όλους"

Προμήθεια ειδικής άμμου σκαμάτων μήκους 

και beach volley

Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών 

Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείων WIFI 

στην Δ.Ε Λιανοκλαδίου

Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια μέσων συλλογικής προστασίας 

(COVID-19)

ΘΕΜΑ: 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί μέσα από το  αποθεματικό κεφάλαιο  ο  Προϋπολογισμός 

οικονομικού Έτους 2020, για να εισαχθούν σε αυτόν  τα νέα οικονομικά και άλλα  δεδομένα, που 

απορρέουν από τους λόγους που θα παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι αποσκοπούν στην 

ορθή, νόμιμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας  και είναι τα εξής:

    Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 

του Ν. 3463/2006  περί Δ.Κ.Κ. όπως  ισχύουν,  οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του  Ν. 

3536/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος  περί «Οικονομικής 

διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»  καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 

266 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4172/2013. 

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

προμήθειες, μεταφορές, μισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες, δια της μεταφοράς σ’ αυτό πιστώσεων 

που δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής:

       Κυρίες και Κύριοι:

Προμήθειες επίπλων-σκευών
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35.6162.0007 ΠΟΛ. ΠΡ. 5.750,00

35.6162.0004 ΠΟΛ. ΠΡ. 5.750,00

15.6472.0009 Δ.Π. 30.000,00

15.6699.0003 Δ.Π. 10.000,00

15.7133.0002 Δ.Π. 4.200,00

10.6162.0006 Δ.Π. 7.000,00

15.6261.0002 Δ.Π. 7.000,00

15.6162.0006 Δ.Π. 23.656,00

00.6442.0001 Δ.Π. 10.000,00

00.6524.0001 Δ.Π. 5.000,00

35.7131.0006 Δ.Π. 14.464,00

35.7132.0001 Δ.Π. 19.000,00

141.820,00 141.820,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 141.820,00 141.820,00

                             ΕΣΟΔΑ 73.465.330,41 €

                             ΕΞΟΔΑ: 73.438.582,41 €

                             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 26.748,00 €

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  Σταυρούλα  Μπαλάση

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

ΛΑΜΙΑ      12  / 06 /2020

Προμήθειες ειδών εστίασης

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου

Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες 

σύναψης δανείων

Προμήθεια πλήρους σειράς μηχανημάτων 

συντήρησης χλοοταπήτων γηπέδων

                                    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Υπηρεσίες εξειδίκευσης επιχειρησιακού 

προγράμματος για την κοινωνική ένταξη των 

ΡΟΜΑ στον οικισμό Καμηλόβρυση  του 

Δήμου Λαμιέων

Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, 

διαλέξεων, σεμιναρίων κ.λ.π.

Δαπάνες συνδιοργάνωσης  τουρνουά 

Καράτε με την επωνυμία" LAMIA OPEN"

Προμήθεια οχήματος (αγροτικό 4χ4 με 

ανατροπή)

Προμήθεια ποταμίσιας άμμου

Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων

Δαπάνες Πυροπροστασίας Δ.Ε 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δαπάνες Πυροπροστασίας Δ.Ε ΛΑΜΙΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                             ΛΑΜΙΑ    11-06-2020 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΤΔ/ΝΣΗ:ΦΛΕΜΙNΓΚ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ              
Τ.Κ: 35131                                                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κακλαμάνη Χριστίνα                                                     
ΤΗΛ: 2231 3 51001                                                      
E-mail:kaklamani.xristina@lamia-city.gr 

 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Λαμιέων 
 
 
ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας  με  θέμα: 
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
  
Πρόκειται για την ενημέρωση πολιτών περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του 
κορωνοϊού covid-19. 
Το αναμενόμενο κόστος της παροχής υπηρεσίας  υπολογίζεται στα  13.980,00  € με 
Φ.Π.Α.24 %., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης & προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου», έτους 2020 και αφορά : 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ  
1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

13.980,00 € με το ΦΠΑ € 

   
   

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 ( ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος 
Α’)  

2. Την αναγκαιότητα της ενημέρωσης πολιτών περί άμεσου κινδύνου δημόσιας 
υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19   
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 13.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

για την υπηρεσία  με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, που θα βαρύνει τον 
Κ.Α. : 00.6431.0001 τους έτους 2020 «Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων 
του Δήμου». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ             Η αναπλ. Προϊσταμ. Οικονομικών Υπηεσιών 
 
 
 
Κακλαμάνη Χριστίνα        Κωννος Χαίλης                    
       Μπαλάση Σταυρούλα 
 
 
 
 
 
 

Λαμία, 11-06-2020  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 
Σαρ. Δλζε: Φιέκηγθ & Εξ. ηαπξνύ, Λακία 
Σαρ. Κώδηθαο: 35132 
Πιεξνθνξίεο: Π. Ράιιεο 
Αξ.Σει.: 22310 67033 
Αξ.Φαμ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Πξνο  
Σελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ Λακηέσλ 

 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ή κε ηνπ 2νπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α.Α.ΕΗΔΗ 87327 ηνπ έξγνπ: «ΜΟΝΩΕΙ 

ΔΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΕΠΑΛ», πξνϋπνινγηζκνύ 186.218,84 € (κε Φ.Π.Α.) 

 

Σίζεληαη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, ηα παξαθάησ: 
 
ηε Λακία ζήκεξα ηελ  05 - 06 - 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. νη ππνγεγξακκέλνη: 

α.  Υξπζάθσ ηακαηνπνύινπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Π.Ε. ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο, σο Πξόεδξνο, 

β. Κσλζηαληίλνο Πεξώλεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Ε. ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο, σο Μέινο ηαθηηθό, 

γ.  Γεσξγία Ράπηε, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Ε. ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο, σο Μέινο ηαθηηθό, 

 

απνηεινύληεο ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε Aλαδόρνπ ηνπ  έξγνπ 

“ΜΟΝΩΔΙ ΓΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΔΠΑΛ”, πξνϋπνινγηζκνύ 186.218,84 Επξώ (κε Φ.Π.Α.),   ε 

νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 36/2020 - ΑΓΑ: ΨΙΟ8ΩΛΚ-5ΗΚ  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λακηέσλ, ζπλήιζακε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 θαη 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Σεο ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο πξνεγήζεθε : 
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α) ην από 27/02/2020 κήλπκα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΕΗΔΗ 

[Ελέξγεηεο -> Επηθνηλσλία] ηνπ θνπ Αλέζηε Καξηζηώηε, ρεηξηζηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

κε ην νπνίν θνηλνπνίεζε ζε όιεο ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

δεκνπξαζία, ηελ  κε αξηζκ. 106/2020/25/02/2020 (ΑΓΑ: ΨΨ1ΩΩΛΚ-9Η8) απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λακηέσλ, κε ηελ νπνία ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή: α) 

Εγθξίλεη, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Δ/λζεο Τπνδνκώλ θαη Σερληθώλ ΄Εξγσλ, ηο 1ο 

Πρακηικό - Απνζθξάγηζεο Δηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο-Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «ΜΟΝΩΔΙ ΓΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΔΠΑΛ », (Α.Α. 

ΔΗΓΗ: 87327). β) Αλαθεξύζζεη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

“ΠΑΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΑΒΒΑ”, κε Α.Α. Προζθοράς ΔΗΓΗ: 143226 κε 

πνζνζηό κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαράνηα ηέζζερα και ογδόνηα εννέα ηοις εκαηό 

(44,89%) επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

β) ην από 10/03/2020 κήλπκα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΕΗΔΗ 

[Ελέξγεηεο -> Επηθνηλσλία] ηνπ ρεηξηζηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ην νπνίν δεηήζεθε 

από ηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε, ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 23.2-23.10 ηεο δηαθήξπμεο, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 4.2.α ηεο δηαθήξπμεο. 

 

γ) ε από 20/03.2020 ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ 

πξνζσξηλό κεηνδόηε, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΕΗΔΗ [Ελέξγεηεο-> 

Επηθνηλσλία], ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.2.β ηεο δηαθήξπμεο. 

 

δ) ε από 21-05-2020 πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  

 

ε) ε από 22-05-2020 ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ. πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

πξνζσξηλνύ κεηνδόηε “ΠΑΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΑΒΒΑ” πνπ ππνβιήζεθαλ ζην δήκν 

κε ηελ αξ.13104/20-03-2020 αίηεζή ηνπ, εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξώλ, από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.2.γ ηεο δηαθήξπμεο.  

Η πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Ε.Δ. πηζηνπνίεζαλ όηη έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε. Η Ε.Δ. δηαπίζησζε ηελ έιιεηςε 

ππεύζπλεο δήισζεο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, [ε έιιεηςε ηεο νπνίαο 

δελ απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ], ηελ νπνία θαη δήηεζε ζπκπιεξσκαηηθά. 
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ζη) ην από 28-05-2020 έγγξαθν ηνπ Δ. Λακηέσλ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ ζηελ 

πξόεδξν ηεο Ε. Δ. θαη ηα ππνιεηπόκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ κε 

αξ.πξση. 98279/5330.  

ηε ζπλέρεηα, ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ 

όια ηα παξαπάλσ, πξνρώξεζε ζηνλ επαλέιεγρν όισλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο “ΠΑΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΑΒΒΑ”, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 23.2-23.10 ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο. Η Επηηξνπή δηαπίζησζε όηη δελ ππήξραλ 

ειιείςεηο, όηη ηα ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ κε ηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 

ηνπ Ν.4412/2016 δελ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ππνβιήζεθαλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, είλαη λόκηκα θαη εκπξόζεζκα θαη απνδεηθλύνπλ ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο. 

 

πλεπώο πξνηείλεηαη ε θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

“ΠΑΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΑΒΒΑ”, με Α.Α. Προζθοράς - ΔΗΓΗ 143226 θαη 

πνζνζηό κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαράνηα ηέζζερα και ογδόνηα εννέα  ηοις εκαηό 

(44,89%) επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

Αθνινύζσο ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ θεξύζζεη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμνπζηνδνηεί 

ηνλ Πξόεδξό ηεο λα ππνβάιεη ην πξαθηηθό ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α.Α. ΕΗΔΗ 87327, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ΕΗΔΗ [Ελέξγεηεο -> Επηθνηλσλία], ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ 

ηνπ ζέκαηνο. 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε ιήςε απόθαζεο γηα: 
 

1) Έγθξηζε ηνπ 2νπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ειεθηξνληθήο 
δεκνπξαζίαο κε Α.Α.ΕΗΔΗ: 87327 ηνπ έξγνπ: «ΜΟΝΩΕΙ ΔΩΜΑΣΩΝ ΣΟ 
ΕΠΑΛ». 

2) Σελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε “ΠΑΣΟΤΡΑ 
ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΑΒΒΑ”, με Α.Α. Προζθοράς - ΔΗΓΗ 143226 θαη πνζνζηό 
κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαράνηα ηέζζερα και ογδόνηα εννέα  ηοις εκαηό 
(44,89%) επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο 

3) Σελ θνηλνπνίεζε  ηεο απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ 
πξαθηηθώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν,  ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 4.2.δ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ αλάξηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην ΕΗΔΗ.  

4) Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδόκελα 
ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. 



ειίδα 4 από 4 

 

 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Σν από  05-06-2020 Πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ 
 
 
     Λακία 11/06/2020                                         Λακία 11/06/2020 
        Ο ζπληάμαο                                             Η δηεπζύληξηα ππνδνκώλ   
                                                                           & ηερληθώλ έξγσλ  
 
 
   Αλέζηεο Καξηζηώηεο                                  Αθξνδίηε Πνιηηνπνύινπ 
     Πνιηηηθόο Μερ/θόο                                     Αξρηηέθησλ Μεραληθόο  



         

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» 

 

Σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την αναγκαιότητα συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο», 

προϋπολογισμού 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) & αρ. μελέτης 9/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  

4. Την συνημμένη κατάσταση των υπηρετούντων υπαλλήλων του δήμου. 

π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι 

Α. Η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: 

«Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο», από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη. 

Β. Ο ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της επιτροπής. 

Γ. Η ανωτέρω επιτροπή να έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, 

 να ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, 

 στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, να 

διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 να εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας 

 να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

Δ. Η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής αφορά αποκλειστικά και μόνο την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την 

προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο», προϋπολογισμού 

403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) & αρ. μελέτης 9/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  

Ε. Η Επιτροπή να ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την 

ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων). 

 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί, με αποδεικτικό επίδοσης, στα μέλη του οργάνου και στους φορείς από τους οποίους αυτά 

προέρχονται. 

 

Συν/να:  

1.Κατάσταση Υπαλλήλων 

 

Λαμία, …. / …. /…….. Λαμία,  …. / …. /…….. Λαμία,  …. / …. /…….. 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   

 Λαμία, …. / …. /……..  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Λαμία, …. / …. /…….. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

CPV: 45223821-7 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Κάτοψη στεγάστρου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Υπόδειγμα εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΛΑΜΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 



 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

 

403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

2020-2021 

61.7135.0001 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020 

 

1 .  ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου, 

διαστάσεων περίπου 42,40mΧ19,80m, στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων. Το 

στέγαστρο θα είναι ενιαίο και για τις δύο πισίνες του κολυμβητηρίου και θα προσφέρει τη 

δυνατότητα χρήσης τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ταυτόχρονα θα τις 

προστατεύει από την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών και θα συμβάλλει 

σημαντικά στην εξοικονόμηση τόσο στο λειτουργικό όσο και στο κόστος συντήρησής τους.  

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να πληρεί τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και 

αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε την διαδικασία του Ανοικτού, 

Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του άρθρου27 «Ανοικτή 

διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου είδους, 

ανέρχεται στο ποσό των 403.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του 

Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 372.000,00€ και από ΣΑΤΑ ΠΕ για το υπόλοιπο 

ποσό των 31.000,00€.  

Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. 61.7135.0001 σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Λαμιέων. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των προμηθειών, περί Ευρωπαϊκού κοινού 

λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), η προμήθεια στο πλαίσιο της παρούσης, 

ταξινομείται με κωδικό : 45223821-7 «Προκατασκευασμένες μονάδες». 
 

 

 

ΛΑΜΙΑ,  ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 



   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

 

403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

2020-2021 

61.7135.0001 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020 

 
 

2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  Π ΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝΑΔΑΣ (€)  

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένου 

στεγάστρου  

Τεμάχιο 1 325.000,00 325.000,00 

 
      ΣΥΝΟΛΟ : 325.000,00  
      Φ.Π.Α. 24% : 78.000,00  
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  403.000,00 

 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  κ.α.α. 
   
   

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 
 



 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

 

403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

2020-2021 

61.7135.0001 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020 

 

3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

και την τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου διαστάσεων περίπου 42,40mΧ19,80m στο 

ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων, που βρίσκεται στην οδό Φλέμιγκ και Ερυθρού 

Σταυρού στη Λαμία. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες και τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς, εκτός εάν ρητά αναφέρονται ως 

επιθυμητές ή προαιρετικές από την Υπηρεσία. Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη 

«περίπου», επιτρέπεται αρνητική απόκλιση έως και 5%, ενώ επιτρέπεται οποιαδήποτε θετική 

απόκλιση, η οποία όμως είναι προς όφελος της υπηρεσίας. 

 

3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3.1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η χρήση ενός τηλεσκοπικού στεγάστρου εξασφαλίζει τη λειτουργία των κολυμβητικών 

δεξαμενών, υπό οιοσδήποτε κλιματολογικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα ασφάλειας, καθαριότητας, συντήρησης και οικονομικής 

λειτουργίας. Εμποδίζει τη ρύπανση των κολυμβητικών δεξαμενών και την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών, διατηρεί το νερό καθαρό από φύλλα, σκόνη κτλ μειώνοντας σημαντικά την 

χρήση χημικών του νερού. Επίσης, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, 

αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία για την θέρμανσή τους. 
  
Το τηλεσκοπικό στέγαστρο, όταν θα είναι κλειστό θα καλύπτει και τις δύο κολυμβητικές 

δεξαμενές και ο στεγασμένος χώρος θα είναι ενιαίος. 

Για το άνοιγμα θα υπάρχουν οι εξής επιλογές : 

 Άνοιγμα μόνο της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής και η μικρή να παραμένει στεγασμένη, 

αφήνοντας όμως ανοικτή την πλευρά προς την μεγάλη πισίνα 

 Άνοιγμα μόνο της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής και η μεγάλη να παραμένει στεγασμένη, 

αφήνοντας όμως ανοικτή την πλευρά προς τη μικρή κολυμβητική δεξαμενή 

 Άνοιγμα και των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Στην περίπτωση αυτή,  οι άκρες των 

κολυμβητικών δεξαμενών θα παραμένουν κάτω από το στέγαστρο καθώς δεν επαρκεί ο 

περιβάλλοντας χώρος των κολυμβητικών δεξαμενών.  
 

Για την είσοδο/έξοδο των χρηστών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δύο πόρτες στα 

σταθερά τμήματα του στεγάστρου (8Β & 1C), όπως επίσης και οι πόρτες στο πλαϊνό μέρος του 

7Α (σχέδιο κάτοψης του στεγάστρου). 



 

3.1.2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Ο σκελετός του στεγάστρου θα είναι κατασκευασμένος από στραντζαριστό αλουμίνιο, 

διαφόρων διατομών, πάχους από 2mm έως 3.5mm με ανοξείδωτα εξαρτήματα, χωρίς 

εσωτερικές κολώνες. Θα είναι βαμμένος με βαφή φούρνου (στους 600οC – 55/65 microns) σε 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Η οροφή θα καλύπτεται από πολυκαρμπονικά φύλλα, πάχους 

8mm, με ειδική επεξεργασία ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία (UVV 400). Τα τοιχώματα θα 

καλύπτονται από διάφανα πολυκαρμπονικά φύλλα, πάχους 5mm, με την ίδια επεξεργασία 

ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία (UVV 400). Το σύνολο της κατασκευής θα έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία κατά της διάβρωσης. 

Το τηλεσκοπικό κάλυμμα θα αποτελείται από όμοια στοιχεία, ίδιου πλάτους/διαφορετικού 

μήκους, τα οποία θα κυλούν το ένα μέσα στο άλλο και θα επιτρέπουν την πλήρη ή μερική 

κάλυψη των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Κάθε κομμάτι θα φέρει 4 ζεύγη τροχών, μεγάλης 

διαμέτρου που θα συνδέονται με το σκελετό μέσω ανοξείδωτων εξαρτημάτων. Κάθε κομμάτι 

της κατασκευής θα συνδέεται με το επόμενο μέσω ενός συστήματος οδηγούμενης κατεύθυνσης 

στο κάτω μέρος, με ανοξείδωτα εξαρτήματα, ποιότητας AISI 316. Η κατασκευή αυτή δεν απαιτεί 

την εγκατάσταση οδηγών στο έδαφος και έτσι θα εξασφαλίζεται ένα ασφαλές δάπεδο 

περιμετρικά των δύο κολυμβητικών δεξαμενών, όταν το στέγαστρο είναι ανοικτό. Ειδικές 

βούρτσες, με κατάλληλη επεξεργασία ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία, σε όλο το κάτω μέρος 

της κατασκευής θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία καθαρίζοντας τις επιφάνειες, 

προστατεύοντας τους τροχούς και θα εμποδίζουν την είσοδο του αέρα και της ρύπανσης εντός 

του στεγάστρου.  

Όταν το στέγαστρο θα είναι κλειστό θα αγκυρώνεται στο έδαφος με ειδικά ανοξείδωτα 

άγκιστρα, 100mm, ταχείας απελευθέρωσης, πολύ εύκολα στη χρήση. Αυτή η αγκύρωση θα 

εξασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από τους ανέμους και θα αποτρέπει το άνοιγμα του 

από παιδιά. 

Το τηλεσκοπικό στέγαστρο θα έχει μήκος περίπου 42,40m και μέγιστο πλάτος περίπου 

19,80m.  

Θα αποτελείται από συνολικά είκοσι (20) ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια με 7 γωνίες. Τα 

δεκατέσσερα (14) θα έχουν πλάτος περίπου 2,10m το καθένα και θα ανοίγουν 7 σε κάθε 

πλευρά της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής. Τα υπόλοιπα έξι (6) θα έχουν πλάτος περίπου 

2,05m και θα ανοίγουν όλα προς τη μια πλευρά της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής. Το ακραίο 

τμήμα 1C του στεγάστρου θα πρέπει να στεγάζει πέραν του ορίου της μεγάλης πλευράς της 

μικρής πισίνας βατό χώρο εύρους τουλάχιστον 1,20μ., με διαπλάτυνσή του κατά 40-50cm 

επιπλέον σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα. 

Το μέγιστο μήκος του στεγάστρου της μεγάλης πισίνας θα είναι στο πρώτο τεμάχιο (8B) και 

το μικρότερο στο κέντρο (1Α). Το σταθερό τμήμα της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής (1C) θα 

έχει ελάχιστο μήκος 15m. 

Το ύψος του στεγάστρου θα αυξάνεται από το κέντρο της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής 

(1Α) προς τις δύο άκρες της (7Α και 8Β) και από το σταθερό τμήμα (1C) της μικρής κολυμβητικής 

δεξαμενής προς την άλλη άκρη (6C), εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κίνηση των χρηστών μέσα 

στο στεγασμένο χώρο.  

Πιο συγκεκριμένα, το ελάχιστο ύψος θα είναι ως εξής (ανά τεμάχιο) : 

1 A : 2201 mm στις άκρες και 3300 mm στη μέση  

2 A : 2302 mm στις άκρες και 3400 mm στη μέση  

3 A : 2404 mm στις άκρες και 3500 mm στη μέση  

4 A : 2505 mm στις άκρες και 3600 mm στη μέση  

5 A : 2606 mm στις άκρες και 3700 mm στη μέση  

6 A : 2707 mm στις άκρες και 3800 mm στη μέση  

7 A : 2808 mm στις άκρες και 3900 mm στη μέση 

2 B : 2302 mm στις άκρες και 3400 mm στη μέση  



3 B : 2404 mm στις άκρες και 3500 mm στη μέση  

4 B : 2505 mm στις άκρες και 3600 mm στη μέση 

5 B : 2606 mm στις άκρες και 3700 mm στη μέση 

6 B : 2707 mm στις άκρες και 3800 mm στη μέση  

7 B : 2808 mm στις άκρες και 3900 mm στη μέση  

8 B : 2910 mm στις άκρες και 4000 mm στη μέση 

1 C : 2201 mm στις άκρες και 3300 mm στη μέση  

2 C : 2302 mm στις άκρες και 3400 mm στη μέση  

3 C : 2404 mm στις άκρες και 3500 mm στη μέση  

4 C : 2505 mm στις άκρες και 3600 mm στη μέση  

5 C : 2606 mm στις άκρες και 3700 mm στη μέση  

6 C : 2707 mm στις άκρες και 3800 mm στη μέση 

 

Όλη η κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με το 

φορτίο χιονιού, ανέμων και αντοχής στη φωτιά, με ελάχιστα όρια :  
 

Όριο φορτίου χιονιού στην οροφή : 55kg / m2  (Γαλλική Νόρμα NF P 90 -309) 

Όριο ταχύτητας ανέμων στην οροφή : 110 km/h. (Γαλλική Νόρμα NF P 90-309) 

Όριο ταχύτητας ανέμων στο σκελετό : 130 km/h. (με σωστή χρήση της αγκύρωσης) 

 

3.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ    
Το υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του στεγάστρου θα είναι άριστης 

ποιότητας και θα πληρούν τις προδιαγραφές των πρότυπων ΕΛΟΤ, ISO και DIN για τις μεθόδους 

δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελέσματα και περιεκτικότητα 

των πρώτων υλών. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας/προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, α) Στατική μελέτη του στεγάστρου, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και β) Προδιαγραφές των υλικών κατασκευής του 
στεγάστρου. 

Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς ότι το στέγαστρο θα καλύπτεται με 

εγγύηση 10 ετών για τα δομικά στοιχεία, 5 ετών για την βαφή και 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη 

(ρόδες, σύνδεσμοι, βούρτσες κτλ). 

 

3.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική 

εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή, για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας, την συντήρηση και την αποκατάσταση  οποιαδήποτε βλάβης 

όπως  περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται µε 

δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών 

από την έγγραφη και επίσημη ενημέρωσή του από τον φορέα, να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα 

που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής. 

 

3.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση του  στεγάστρου θα γίνει  εντός εννέα (9) μηνών. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει 

από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 

 
3.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Με την προφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα υποβληθούν υποχρεωτικά, επί ποινή 

αποκλεισμού και τα παρακάτω στοιχεία :  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή, στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις 



τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά 

ορίζονται στην υπ. αρ. 9/2020 μελέτη και την παρούσα διακήρυξη. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα : ότι έχει πλήρη γνώση των 

συνθηκών του χώρου τοποθέτησης του είδους της προμήθειας και αναλαμβάνει ο ίδιος την 

μεταφορά και τοποθέτησή του.   

3. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα με βάση την υπ. αρ. 

9/2020 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Θα συνοδεύεται από πλήρως 

αναλυτικά κατασκευαστικά τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, λεπτομέρειες συνδεσμολογίας 

κλπ.). 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή,  στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι όλη η κατασκευή 

θα είναι σύμφωνη με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με το φορτίο χιονιού, ανέμων 

και αντοχής στη φωτιά αναφέροντας τα αντίστοιχα όρια. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 

ψηφιακή υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι τα υλικά 

κατασκευής του στεγάστρου, πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές των πρότυπων 

ΕΛΟΤ, ISO και DIN και ικανοποιούν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα : ότι παρέχει 

ολική εγγύησης καλής λειτουργίας του στεγάστρου τουλάχιστον για δύο (2) έτη (η εγγύηση 

να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί).  

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα : ότι το 

στέγαστρο θα καλύπτεται με εγγύηση 10 ετών για τα δομικά στοιχεία, 5 ετών για την βαφή 

και 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη (ρόδες, σύνδεσμοι, βούρτσες κτλ). 

8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα για την 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης (εντός του χρόνου εγγύησης) , η 

οποία θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 

περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με 
ψηφιακή υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα τον χρόνο 

παράδοσης και τοποθέτησης του στεγάστρου.  

 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  κ.α.α. 
   
   

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 



   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

 

403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

2020-2021 

61.7135.0001 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020 

 

4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου στο ανοικτό 

κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε την 

διαδικασία του Ανοικτού, Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
 

ΑΡΘΡΟ  2 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου είδους, ανέρχεται 

στο ποσό των 403.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του 

Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 372.000,00€ και από ΣΑΤΑ ΠΕ για το υπόλοιπο 

ποσό των 31.000,00€.  

Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. 61.7135.0001 σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Λαμιέων. 

 
ΑΡΘΡΟ  3 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προμήθεια υλοποιείται ως «Δημόσια σύμβαση προμηθειών», κατά την έννοια της 

παραγράφου 8, του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), του Νόμου 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των 

προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σ’ 

αυτόν.  

ΑΡΘΡΟ  4 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :  

 Η διακήρυξη του Ανοικτού, Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

 Η τεχνική Έκθεση της μελέτης. 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 



 Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

 Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης. 

 Η/ Τεχνική Προσφορά του/των αναδόχου/ων και 

 Η Οικονομική Προσφορά του/των Αναδόχου/ων. 

   

 ΑΡΘΡΟ  5 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:  

• Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ, καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων 

των υπέρ τρίτων κρατήσεων.  

• ΦΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της παραπάνω διαμορφωμένης τιμής.  

• Συνολική τιμή με ΦΠΑ.  

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή της 

προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν 

από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

 

      ΑΡΘΡΟ  7 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ανοικτού, 

διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, στο πλαίσιο του άρθρου 27 

«Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και του άρθρου 86 παρ. 1 & 2του 

Ν. 4412/2016.  

Για την τελική έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο ανάδοχος προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 

«Εγγυήσεις», παρ. 1, β) «Εγγύηση καλής Εκτέλεσης», του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α’/8-8-2016 και 

σχετική κατευθυντήρια Οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών).  

Η χρηματική εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της χρηματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης, 



γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, 

σύμφωνα με την Σύμβαση, τμηματικά, η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 

των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας, που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 

αποδέσμευση τους, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων αυτών και του εκπρόθεσμου 

(άρθρο 72 «Εγγυήσεις», παρ. 8, α) & β), του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α’/8-8-2016). 

 

ΑΡΘΡΟ  9 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί στην έδρα της Υπηρεσίας, στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Λαμίας με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς, 

παράδοσης και τοποθέτησης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Η παραλαβή του είδους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 

4412/2016, από την αρμόδια επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221, 

παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση του είδους  από τον 

προμηθευτή. 

Η παράδοση του τηλεσκοπικού στεγάστρου θα γίνει το αργότερο εντός εννέα  (9) μηνών, 

από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

ΣΧΕΔΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το προς προμήθεια είδος θα συνοδεύεται απαραίτητα από δύο αντίγραφα 

κατασκευαστικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές), τεύχος στατικής μελέτης και εγχειριδίων 

λειτουργίας και συντήρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην πλήρη αποτύπωση και διερεύνηση του χώρου 

που θα τοποθετηθεί το στέγαστρο, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες 

απαιτήσεις και να μπορούν να γίνουν διορθώσεις σε τυχόν αποκλίσεις της μελέτης με την 

εφαρμογή. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην εκπόνηση της στατικής μελέτης του 

στεγάστρου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διόρθωσή της σε περίπτωση 

τυχόν αποκλίσεων μελέτης και εφαρμογής.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση/τοποθέτηση του στεγάστρου 

και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό 

και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, 

τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα κατασκευαστικά σχέδια και 

τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο (χωρίς ευθύνη 

του Δήμου) με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα 

λοιπά τεύχη της σύμβασης (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16). 

 



ΑΡΘΡΟ  12 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η εκτέλεση της διαδικασίας παραλαβής του είδους της προμήθειας, θα γίνει από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από τον Δήμο και σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Η παραλαβή του είδους της προμήθειας (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με 

την εγκατάσταση/τοποθέτηση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, προκειμένου να 

ελεγχθούν οι περιγραφόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές δυνατότητές του.   

Η διαδικασία της παραλαβής θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο, εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από την παράδοση του είδους.   

 

ΑΡΘΡΟ  13 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες, επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
ΑΡΘΡΟ  14 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας 

προμήθειας, με βάση την οικονομική προσφορά του. Η πληρωμή της αξίας του είδους  της 

προμήθειας, γίνεται με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων), αμέσως 

μετά την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και την υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στην σύμβαση. 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάκλητες καθ ̕ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η προμήθεια. Ο ανάδοχος 

εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό 

διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις 

οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον 

Δήμο. 

 
ΑΡΘΡΟ  15 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Για το τηλεσκοπικό στέγαστρο η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας δύο (2) 

ετών και θα ισχύει από την ημερομηνία της παραλαβής. Η εγγύηση θα είναι πλήρης και θα 

καλύπτει κάθε είδους βλάβη.    

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα 

και δαπάνη, και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

(από την ενημέρωση του από το Δήμο) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα του που θα 

αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, για το διάστημα 

που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  



Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 

η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 

στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 

αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 

μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της 

διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ  16 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, εφαρμόζονται : α) Οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016, β) Οι όροι της Σύμβασης και της μελέτης και γ) Συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ. 147Α’/8-8-2016. 

 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 ΛΑΜΙΑ,  09/03/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  κ.α.α. 
   
   

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

 

403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

2020-2021 

61.7135.0001 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :      /2020 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ……………………………………………….…………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………..……………….………………………………….......

με έδρα τ………………………..………………, οδός ………………………………………..…, αριθµ. ……..….., 

Τ.Κ.:……………………, Α.Φ.Μ. ………….…………..…., Δ.Ο.Υ. ………………………., Τηλ.:…………………………, 

Fax:………………………………  

  

     Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, δηλώνω 

ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και υποβάλλω την ακόλουθη 

προσφορά.  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝΑΔΑΣ (€)  

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένου 

στεγάστρου  

Τεμάχιο 1   

 
      ΣΥΝΟΛΟ :   
      Φ.Π.Α. 24% :   
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :   

 

…………………, ……… / ……… / ………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

 

Ο Προσφέρων 
(υπογραφή-σφραγίδα) 



          

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών-  Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: 

  «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο», 

προϋπ. 403.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Π ρ ο ς  

την Οικονομική Επιτροπή 

 

       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της 

παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η λήψη απόφασης για: 

Α. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και 

τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο», προϋπολογισμού 

403.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 9/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & 

Τεχνικών Έργων του Δήμου, για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 

στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για 

την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό 

κολυμβητήριο». 

 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                                                                Λακία 09/06/2020 
ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                             Αξ. πξση. 
Σαρ. Γ/λζε: Οκήξνπ & Αληηγόλεο 
Σαρ. Κώδηθαο: 35100 ΛΑΜΙΑ 
Πληροθορίες: Υανηζηγιάννη Γεωργία 
Αρ. ηηλ.: 2231022611 
Αρ. FAX: 2231022611 
E-mail: g.xantzigianni@lamia-city.gr 
 
   

Δ Ι  Η Γ Η  Η 
Προς 

ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ    ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΩΝ 
 

ΘΔΜΑ :  Έγκριζη  πρακηικού  διενέργειας δημοπραζίας για ηη μίζθωζη ακινήηοσ για ηη 
ζηέγαζη ηοσ Γ΄ΚΑΠΗ Γήμοσ Λαμιέων 

 

ηηο 12 Μαϊοσ 2020 δηελεξγήζεθε δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 

Γ΄ΚΑΠΗ Γήκνπ Λακηέσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αξηζκ.237/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο & ηελ αξηζκ.πξση. 34365/29-08-2019 

Πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο.. 

 

πλνιηθά εθδήισζε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ ζην Γήκν (1) έλαο ηδηνθηήηεο. Η  
πξνζθνξά θξίζεθε θαηάιιειε θαη ε κεηνδόηεο  θιήζεθε ζηε  δεκνπξαζία.  
Η πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε έρεη αλαγξαθεί θαηά εθθώλεζε απηήο. 
 
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ηεο  πξνζθνξάο, ν Πξόεδξνο δήισζε όηη δελ κπνξεί λα 
γίλεη δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά 
. 
Η πξνζθνξά πνπ εθθσλήζεθε είλαη ε εμήο: 
 

Α.Α Ονομαηεπώνσμο Σιμή Προζθοράς 
1 ΑΡΚΟΤΜΑΝΗ ΠΟΛΤΞΔΝΗ       607,50 € 
2   
3   

 

Γηα ηα αλσηέξσ, ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην από 12/05/2020 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο 
Γεκνπξαζίαο 
 

ΜΔΣΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 
        

             Σίζεηαη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ην από12/05/2020 Πρακηικό ηης Δπιηροπής 

γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ, πνπ αθνξά ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε 

αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γ΄ΚΑΠΗ Γήκνπ Λακηέσλ.  

 

mailto:g.xantzigianni@lamia-city.gr


2 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΔΣΑΙ : 
 

 
  Α. Αθνύ ιάβεηε ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε λα απνθαζίζεηε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο 

Γεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γ΄ΚΑΠΗ Γήκνπ Λακηέσλ επί ηεο νδνύ 

Ακθηθηπώλσλ 15 

 
 Β. Η αλάδεημε σο  αλαδόρνπ  : 

 

-Σνλ  θνξέα «ΑΡΚΟΤΜΑΝΗ ΠΟΛΤΞΔΝΗ» με διεύθσνζη Νεϊγύ 14, ΠΑΣΗΙΑ,Σ.Κ. 11143  

κε ζέζε αθηλήηνπ ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΩΝ 15, ΛΑΜΙΑ 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ Οικονομική 
προζθορά ζε εσρώ 

 
1 ΑΡΚΟΤΜΑΝΗ ΠΟΛΤΞΔΝΗ 607,50 € / μήνα 

Για 6 έηη 
 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ :                                                             

- Πξαθηηθό δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο 

                                                    

 

                                                                              

 
 
 

 

10/06/2020 
Η ζπληάμαζα 

10/06/2020 
Η  πξντζηάκελε  ηκήκαηνο 

10/06/2020 
Η πξντζηάκελε  Γ/λζεο 

   

Υαληδεγηάλλε Γεσξγία 
ΣΔ Μαηώλ, Βαζκόο Α’ 

Υαληδεγηάλλε Γεσξγία 
ΣΔ Μαηώλ, Βαζκόο Α’ 

Βάξζνπ Παξαζθεπή                                                                           
ΣΔ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ, 

Βαζκόο Α’ 
 




