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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση: « Τουρνουά 

Volley Γυναικών επιπέδου volleyleague A1».  

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από το αθλητικό σωματείο με την 

επωνυμία ‘Αθλητικός Όμιλος Λαμίας 2013’, προκειμένου να συνδιοργανώσουμε 

Τουρνουά Volley Γυναικών επιπέδου Volleyleague  A1 κατηγορίας, την Παρασκευή 2  και 

το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020, στο κεντρικό γήπεδο του Χαλκιοπουλείου σταδίου στη 

Λαμία.  

Το σωματείο του Αθλητικού Ομίλου Λαμίας 2013, δραστηριοποιείται με επιτυχία 

στην περιοχή της Λαμίας από το Μάιο του 2013 και η συμμετοχή του για πρώτη  φορά  

στην ανώτατη  κατηγορία της Volleyleague A1 Γυναικών αναδεικνύει την πόλη της Λαμίας  

και το άθλημα  και προβάλλει θετικά πρότυπα  στους νέους. Η διεξαγωγή του Τουρνουά 

Volley Γυναικών στο οποίο θα συμμετάσχουν και θα φιλοξενηθούν κορυφαίες ομάδες 

όπως  ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η Θέτιδα Βούλας μαζί με τον ΑΟ Λαμίας,  θα  

προβάλλει  την πόλη μας πανελλαδικά και θα αποτελέσει επιπλέον ευκαιρία για την 

πρόβα και  δοκιμή της αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου  ενόψει της νέας αγωνιστικής 

περιόδου αλλά και για την προετοιμασία των αθλητριών υψηλού επιπέδου. 

Η πανδημία του Covid-19 δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά την οργάνωση 

των διοργανώσεων. Γι αυτό και επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής τους. Το 

Τουρνουά Volley Γυναικών επιπέδου A1, θα διεξαχθεί τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό 

πρωτόκολλο και οι οδηγίες της ΓΓΑ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων  των συμμετεχόντων και 

συντελεστών, λαμβάνοντας   όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.  

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διεξαγωγή  της 

διοργάνωσης και η  εξειδίκευση πίστωσης   για  την πραγματοποίηση των ακόλουθων  

δαπανών που αφορούν : α) σε έντυπο υλικό, ποσού 300 €, β) σε διαμονή και σίτιση, 

ποσού 6.069,50 €, δαπάνες που σχετίζονται  άμεσα με τη διεξαγωγή και προβολή της 

διοργάνωσης και  τη φιλοξενία  των αποστολών.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 6.369,50  € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.,  αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 

15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων»,  έτους 2020  και είναι μέσα 

στα όρια αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 
3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρωτογενές αίτημα του τμήματος Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 36382/17-9-2020  το οποίο 
έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ007329507 2020-09-17 

 
                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  6.369,50  €  συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α., για την διοργάνωση της  εκδήλωσης «Τουρνουά Volley Γυναικών επιπέδου 
Volleyleague A1 γυναικών», την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 
2020, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.                                                                
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Λαμία,         16 / 9 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 36091 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Αρ. πρωτ. 35778/14-9-2020 αίτηση του Η.Κ. του Γ. με το 

συνημμένο υπ΄ αριθμ. Β. Ωρίμων : ΕΓ3-2019/169/190 κλητήριο θέσπισμα του κ. 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας και το από 15-5-2019 και με Α.Β.Μ. : ΑΦ 2014/73 

κατηγορητήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λαμίας. 

                    β) Αρ. πρωτ. 35778 / 15-9-2020 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου 

κ. Δημάρχου  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

 

1. Στη διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι: « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 
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σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 35778 / 14-9-2020  αίτηση του Η.Κ. του  Γ. 

γνωστοποιείται στο Δήμο Λαμιέων ότι είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση υπόθεσης στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Λαμίας στις 6 Οκτωβρίου 2020 - κατόπιν αναβολής από 23-7-2019 - με 

κατηγορούμενο τον ίδιο για τέλεση αδικημάτων από αμέλεια (άρθρα 1, 14, 15, 18, 26 παρ. 

1 εδαφ. β΄ 28, 51, 53, 79, 94, 302 παρ. 1, 314 παρ. 1 εδαφ. α’ , 315 παρ. 1 εδαφ. β΄ Π.Κ.) 

και ζητείται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος υπεράσπισής του σε όλα τα στάδια της 

δικαστικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης 

2.2. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 35778 / 15-9-2020 ταυτάριθμη αίτηση του κ. 

Δημάρχου Λαμιέων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ζητείται να 

προβεί η Υπηρεσία μας στις ενέργειές της, προκειμένου να οριστεί πληρεξούσιος 

δικηγόρος, που θα εκπροσωπήσει τον υπάλληλο και θα παρασταθεί ενώπιον του 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, προκειμένου να τον υπερασπιστεί. 

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μια 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί νομικός σύμβουλος, του 

οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και 

γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή. 

4. Η δικηγόρος του Δήμου  παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π.. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης του υπαλλήλου, λόγω 

του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις, 
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που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έκτακτες 

υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο από το 

Σεπτέμβριο του 2020 και εξής. Για τη συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις του υπαλλήλου  μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του και όχι 

στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης από 

δικηγόρο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και δικαστηριακή εμπειρία σε ποινικές 

υποθέσεις. 

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

του Δήμου μας, που έχει εκ του νόμου υποχρέωση να διοικεί τις τοπικές υποθέσεις και να 

τις διευθύνει με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου σ΄ 

αυτές και του τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών του. 

6. Επειδή στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) …Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : «Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο 

εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 

3 του  Ν. 4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…». 

7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι ο πρέπει να οριστεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος, που θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή δικαστηριακή 

εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις, για τη νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση του 

ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 

54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το 
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άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) από την αρμόδια Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να παρασταθεί στις 06-10-2020 στο Τριμελές  

Πλημμελειοδικείο Λαμίας  στη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης καθώς και σε κάθε πιθανή 

αναβολή ή διακοπή της. 

 
                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 
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ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ                                                       Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  
TMHMA  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ             Θεμ. κατηγορία : Aπασχόληση & εργασία. 
Τηλέφωνο :  2231351023                         Είδος  πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών. 
Πληροφορίες : Ιωάννα Ν. Μωρίκη    
e-mail : moriki.gianna@lamia-city.gr                                                    

 

ΘΕΜΑ : Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

προς   

την  Οικονομική  Επιτροπή 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : αρ. πρωτ. 35778/14-9-2020 αίτηση του Η.Κ. του Γ. με το συνημμένο 

υπ΄αριθμ. Β. Ωρίμων : ΕΓ3-2019/169/190 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Λαμίας και το από 15-5-2019 και με Α.Β.Μ. : ΑΦ 2014/73 κατηγορητήριο 

του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λαμίας .      

 

Τίθενται υπόψη  : 

 1.  Στη διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι : « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 35778 / 14-9-2020  αίτηση του Η.Κ. του  Γ. 

γνωστοποιείται στο Δήμο Λαμιέων ότι είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση υπόθεσης στο Τριμελές 
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Πλημμελειοδικείο Λαμίας στις 6 Οκτωβρίου 2020 - κατόπιν αναβολής από 23-7-2019 - με 

κατηγορούμενο τον ίδιο για τέλεση αδικημάτων από αμέλεια (άρθρα 1, 14, 15, 18, 26 παρ. 

1 εδαφ. β΄ 28, 51, 53, 79, 94, 302 παρ. 1, 314 παρ. 1 εδαφ. α’ , 315 παρ. 1 εδαφ. β΄ Π.Κ.) 

και ζητείται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος υπεράσπισής του σε όλα τα στάδια της 

δικαστικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης .   

  2.2. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 35778 / 15-9-2020 ταυτάριθμη αίτηση του κ. 

Δημάρχου Λαμιέων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ζητείται να 

προβεί η Υπηρεσία μας στις ενέργειές της, προκειμένου να οριστεί πληρεξούσιος 

δικηγόρος, που θα εκπροσωπήσει τον υπάλληλο και θα παρασταθεί ενώπιον του 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, προκειμένου να τον υπερασπιστεί .  

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μία 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του 

οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και 

γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μία (1) είναι κενή . 

4. Η δικηγόρος του Δήμου παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης του υπαλλήλου, λόγω 

του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις, 

που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έκτακτες 

υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο από το 

Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση σχηματίσθηκε 

δικογραφία για πράξεις του υπαλλήλου μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του και όχι στο 

πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του, απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης από 
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δικηγόρο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή δικαστηριακή εμπειρία σε 

ποινικές υποθέσεις. 

Συγκεκριμένα στον ανωτέρω υπάλληλο ασκήθηκε ποινική δίωξη για 

ανθρωποκτονία εξ αμελείας και για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο δια 

παραλήψεως τελεσθείσας την οποία φέρεται ότι τέλεσε από κοινού με άλλους επίσης δύο 

υπόχρεους κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη. Η ανωτέρω υπόθεση είναι υψίστης 

σοβαρότητας και σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου διότι δεν πρόκειται για μια 

κοινή πράξη του ποινικού κώδικα αλλά για μια παράληψη η οποία είχε ως συνέπεια την 

ανθρωποκτονία εξ αμελείας τελεσθείσα δια παραλείψεως από δημοτικό υπάλληλο· στα 

πλαίσια των καθηκόντων του οποίου ήταν η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των 

προσώπων που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ. Το είδος και η 

έκταση συμμετοχής στην αποδιδόμενη πράξη της παράληψης, η αιτιώδης συνάφεια με 

την επελθούσα ζημία, είναι ζητήματα που ανακύπτουν από το κατηγορητήριο για την 

αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε ποινικές 

υποθέσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο προασπίζονται καλύτερα τα συμφέροντα του Δήμου, 

δοθέντος δε ότι για την ανωτέρω πράξη βρίσκεται σε εξέλιξη αγωγή αποζημιώσεως 

ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων σε βάρος του Δήμου τυχόν δε απαλλακτική κρίση 

του Ποινικού δικαστηρίου θα ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη από τον Διοικητικό δικαστή. 

Εξάλλου, πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία και για τον επιπλέον λόγο ότι ο 

Δήμος μας έχει εκ του νόμου υποχρέωση να διοικεί τις τοπικές υποθέσεις και να τις 

διευθύνει με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου σ΄ 

αυτές και του τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών του. 

6. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 36091 / 16-9-2020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι ο πρέπει να οριστεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος, που θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και δικαστηριακή εμπειρία 

σε ποινικές υποθέσεις, για τη νομική εκπροσώπηση του ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου 

μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) 

και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 

του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 

(ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, 

προκειμένου να παρασταθεί στις  06-10-2020 στο Τριμελές  Πλημμελειοδικείο Λαμίας  στη 
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συζήτηση της ως άνω υπόθεσης καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή, ματαίωση ή 

διακοπή της. 

Επειδή στη διάταξη του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : «….3. Για 

την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή 

του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η λήψη απόφασης για :  

 

1. Τη νομική υποστήριξη του  υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων .  

2. Το διορισμό του  Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Λαμίας  κ. Νικολάου Τσακτάνη 

για  τη νομική υποστήριξη του ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να 

παρασταθεί στις 06-10-2020 στο Τριμελές  Πλημμελειοδικείο Λαμίας  στη συζήτηση της 

ως άνω υπόθεσης καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή, ματαίωση ή διακοπή της. 

Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή του 

δικηγόρου, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 

3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009 και η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του . 

 

                                                                                    Λαμία,        / 9 / 2020                                     

 

                                                                                       Ο Προϊστάμενος                                                               

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

                                                                                              Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

                                                                                                Νομικός  Σύμβουλος                                                                                                                                                                
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ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ                                                       Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  
TMHMA  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ             Θεμ. κατηγορία : Aπασχόληση & εργασία. 
Τηλέφωνο :  2231351023                         Είδος  πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών. 
Πληροφορίες : Ιωάννα Ν. Μωρίκη    
e-mail : moriki.gianna@lamia-city.gr                                                    

 

ΘΕΜΑ : Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

προς   

την  Οικονομική  Επιτροπή 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : Αρ. πρωτ. 29898/5-8-2020 αίτηση του Δ.Κ. του Γ. με τη συνημμένη 

την 29-7-2020 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας. 

 

Τίθενται υπόψη  : 

 1.  Στη διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι : « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης , ο πρώην αιρετός του 

Δήμου Λαμιέων Δ.Κ. του Γ. ,  με την από 29-7-2020 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας 

και έπειτα από αναβολή της 2ης Σεπτεμβρίου 2020 , θα εμφανιστεί  ενώπιόν της στις 6 

Οκτωβρίου 2020, για να λάβει γνώση της μήνυσης/έγκλησης σε βάρος του, με 
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εγκαλούσα/μηνύτρια την Α.Κ. , για ενδεχόμενη παράβαση / φθορά ξένης ιδιοκτησίας 

(άρθρα 378, παρ. 1α του Π.Κ.) , να καταθέσει ενώπιόν της  και να εξεταστεί ανωμοτί, με τα 

δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος ( Κ.Π.Δ. – Ν. 4620/2019 )  .  

2.2. Με την υπ’  αριθ. πρωτ. 29898 / 5-8-2020  αίτηση του Δ.Κ. του  Γ. ζητείται 

από τον κ. Δήμαρχο νομική υποστήριξη, αναφορικά με την ως άνω διαδικασία 

προκαταρκτικής εξέτασης .  

  2.3. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 29898 / 9-9-2020 ταυτάριθμη αίτηση του Δημάρχου 

Λαμιέων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ζητείται να προβεί η 

Υπηρεσία μας στις ενέργειές της για την παροχή νομικής υποστήριξης στον ανωτέρω 

πρώην αιρετό του Δήμου μας κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης .  

  3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται 

μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου 

με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, 

του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και 

γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μία (1) είναι κενή . 

4. Η δικηγόρος του Δήμου παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης του πρώην αιρετού, 

λόγω του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από 

υποθέσεις, που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

(έκτακτες υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο 

από το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις του πρώην αιρετού στο πλαίσιο των καθηκόντων του και όχι στο 
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πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του, απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης καθόσον 

αφορά διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 

Επιπλέον για την παρούσα υπόθεση απαιτείται ο ορισμός δικηγόρου, που θα 

διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και  πολυετή δικαστηριακή ενασχόληση με 

ποινικές υποθέσεις, προκειμένου να επιληφθεί του χειρισμού της, δεδομένων των 

τιθέμενων νομικών ζητημάτων και της εμπλοκής και άλλων προσώπων ως 

συγκατηγορούμενων, της σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου, δοθέντος ότι σε 

περίπτωση που κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος ο Δήμος πιθανόν να κληθεί να καταβάλει 

αποζημίωση για φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απαιτούμενης στενής παρακολούθησής 

της, λόγω της εκ του νόμου ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών και του απαιτούμενου 

χρόνου για τη μελέτη του φακέλου. 

6. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35761 / 14-9-2020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορισθεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος για την νομική εκπροσώπηση του πρώην αιρετού του Δήμου 

μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) 

και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 

του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 

(ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020), από την αρμόδια κατά τις ανωτέρω διατάξεις Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει κατά την διενέργεια 

της προκαταρκτικής εξέτασης που θα παρασταθεί σ΄ αυτή και θα συντάξει έγγραφες 

εξηγήσεις. 

Επειδή στη διάταξη του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : «….3. Για 

την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή 

του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η λήψη απόφασης για :  

 

1. Τη νομική υποστήριξη του πρώην αιρετού του Δήμου Λαμιέων .  

2. Το διορισμό του  Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Λαμίας ………………………….. 
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………………………………………………………………………για  τη νομική υποστήριξη 

του ανωτέρω πρώην αιρετού του Δήμου Λαμιέων κατά την διενέργεια της προκαταρκτικής 

εξέτασης, που θα παρασταθεί σ΄ αυτή και θα συντάξει έγγραφες εξηγήσεις. 

Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή του 

δικηγόρου, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 

3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009 και η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του . 

 

                                                                                    Λαμία,        / 9 / 2020                                     

 

                                                                                       Ο Προϊστάμενος                                                               

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

                                                                                              Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

                                                                                                Νομικός  Σύμβουλος                                                                                                                                                                
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δνση   : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού    
Ταχ. Κώδικας  : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος    
Αρ. τηλεφ.       : 22313 51023 
Αρ. FAX          :  
E-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,        14  / 9 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 35761 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου 

Λαμιέων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Αρ. πρωτ. 29898/5-8-2020 αίτηση του Δ.Κ. του Γ. με τη συνημμένη 

από 29-7-2020  κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας .      

                    β) Αρ. πρωτ. 29898 / 9-9-2020 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου κ. 

Δημάρχου  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων . 

 
 

1. Στην διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι: « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 
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σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης , ο πρώην αιρετός του 

Δήμου Λαμιέων Δ.Κ. του Γ. ,  με την από 29-7-2020 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας 

και έπειτα από αναβολή της 2ης Σεπτεμβρίου 2020 , θα εμφανιστεί  ενώπιόν της στις 6 

Οκτωβρίου 2020, για να λάβει γνώση της μήνυσης/έγκλησης σε βάρος του, με 

εγκαλούσα/μηνύτρια την Α.Κ. , για ενδεχόμενη παράβαση / φθορά ξένης ιδιοκτησίας 

(άρθρα 378, παρ. 1α του Π.Κ.) , να καταθέσει ενώπιόν της  και να εξεταστεί ανωμοτί, με 

τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος ( Κ.Π.Δ. – Ν. 4620/2019). 

2.2. Με την υπ’  αριθ. πρωτ. 29898 / 5-8-2020  αίτηση του Δ.Κ. του  Γ. ζητείται 

από τον κ. Δήμαρχο νομική υποστήριξη, αναφορικά με την ως άνω διαδικασία 

προκαταρκτικής εξέτασης .  

  2.3. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 29898 / 9-9-2020 ταυτάριθμη αίτηση του Δημάρχου 

Λαμιέων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ζητείται να προβεί η 

Υπηρεσία μας στις ενέργειές της για την παροχή νομικής υποστήριξης στον ανωτέρω 

πρώην αιρετό του Δήμου μας κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης .  

  3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μια 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο Νομικός Σύμβουλος, 

του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και 

γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος. 

 3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή .  

 4. Η δικηγόρος του Δήμου  παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π.. 
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5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης του πρώην  αιρετού, 

λόγω του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από 

υποθέσεις, που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

(έκτακτες υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο 

από το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις του πρώην αιρετού μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του και όχι 

στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης, 

καθόσον αφορά διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 

6. Επειδή στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) …Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : « Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο 

εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 

3 του  Ν. 4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…». 

7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι ο πρέπει να οριστεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος, που θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή δικαστηριακή 

εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις, για τη νομική εκπροσώπηση του ανωτέρω πρώην 

αιρετού του Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το 

άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) - από την αρμόδια Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει κατά την διενέργεια 
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της προκαταρκτικής εξέτασης που θα παρασταθεί σ΄ αυτή και θα συντάξει έγγραφες 

εξηγήσεις.       

 
                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος  
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ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ                                                       Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  
TMHMA  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ             Θεμ. κατηγορία : Aπασχόληση & εργασία. 
Τηλέφωνο :  2231351023                         Είδος  πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών. 
Πληροφορίες : Ιωάννα Ν. Μωρίκη    
e-mail : moriki.gianna@lamia-city.gr                                                    

 

ΘΕΜΑ : Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

προς   

την  Οικονομική  Επιτροπή 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : Αρ. πρωτ. 25776/8-7-2020 αίτηση του Δ.Τ. του Κ. με τη συνημμένη τη 

με Α.Β.Μ. : Β 2014 / 29 πράξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας. 

 

Τίθενται υπόψη  : 

 1.  Στη διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι : « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με έλλειψη 

κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης και ελλιπή σήμανση στη θέση «Καμηλόβρυση» 

(καταυλισμός ΡΟΜΑ), ο υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων Δ.Τ. του Κ. κλήθηκε - με την υπ’ 

αριθμ.  Β 14 / 29, από 10-9-2019 Παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας - να 
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καταθέσει ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας .  

2.2. Με την υπ’ αριθμ. 374 / 10-12-2019 (Α.Δ.Α. : 66ΣΔΩΛΚ-2ΛΙ) απόφαση της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων  διορίστηκε ο δικηγόρος του Πρωτοδικείου 

Λαμίας κ. Κωνσταντίνος Μπιλάλης, προκειμένου να υποστηρίξει νομικά το Δ.Τ. του Κ. κατά 

τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και ειδικότερα να παρασταθεί σ’ αυτή και να 

συντάξει έγγραφες εξηγήσεις. 

  2.3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  500 / 01-7-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Λαμίας (αριθ. πρωτ. Δήμου Λαμιέων : 25110 / 3-7-2020) γνωστοποιείται στο 

Δήμο Λαμιέων η σε βάρος του υπαλλήλου του Δ.Τ. του Κ. ποινική δίωξη, για την πράξη 

της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, από την οποία προέκυψε κοινός 

κίνδυνος για ξένα πράγματα και για ανθρώπους.  Η υπόθεση έλαβε Α.Β.Μ. Β 2014 / 29 και 

παραπέμφθηκε για εκδίκαση στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας  

(δικάσιμος 02-12-2020). 

2.4. Με την υπ’  αριθ. πρωτ. 25776 / 8-7-2020  αίτηση του Δ.Τ. του  Κ. ζητείται από 

τον κ. Δήμαρχο να οριστεί δικηγόρος για τη νομική υπεράσπισή του στο Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο Λαμίας στην ως άνω δικάσιμο. 

2.5. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 25776 / 27-7-2020 ταυτάριθμη αίτηση του Δημάρχου 

Λαμιέων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ζητείται να προβεί η 

Υπηρεσία μας στις ενέργειές της για την παροχή νομικής υποστήριξης στον ανωτέρω 

πρώην υπάλληλο του Δήμου μας, στο πλαίσιο της ως άνω δικασίμου στο Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο Λαμίας. 

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μία 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του 

οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και 

γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μία (1) είναι κενή . 

4. Η δικηγόρος του Δήμου παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 
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νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης του πρώην υπαλλήλου, 

λόγω του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από 

υποθέσεις, που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

(έκτακτες υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο 

από το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις του πρώην υπαλλήλου μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του  και 

όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του απαιτείται η παροχή νομικής υποστήριξης από το 

δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Μπιλάλη, που την έχει χειριστεί, συνεπώς τη γνωρίζει 

εμπεριστατωμένα και επίσης διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή δικαστηριακή 

εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις. Πλην αυτού για την αποδιδόμενη πράξη διενεργούνταν 

επί σειρά ετών προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με το ποια υπηρεσία έχει την 

αρμοδιότητα και ευθύνη για την κατασκευή του κόμβου και γιατί δεν υλοποιήθηκε, έχει δε 

συγκεντρωθεί ένας μεγάλος εγγράφων που απαιτούν νομική διερεύνηση ενώ έχουν 

ανακύψει κρίσιμα νομικά ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

Δήμου, τα οποία απαιτούν ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο του διοικητικού δικαίου και των 

δημοσίων έργων, δοθέντος ότι συγκατηγορούμενος φέρεται και υπάλληλος της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδος, ο οποίος κατηγορείται για τη ίδια πράξη.  

6. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35764 / 14-9-2020 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι  ο κ. Κωνσταντίνος Μπιλάλης 

πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την νομική εκπροσώπηση του ανωτέρω 

πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 

54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το 

άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020), από την αρμόδια κατά τις 

ανωτέρω διατάξεις Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να 

παρασταθεί στη συζήτηση της υπόθεσης  στο ακροατήριο του Μονομελούς 

Πλημμελειοδικείου Λαμίας στις 02-12-2020, καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή, 
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ματαίωση ή διακοπή της και να συντάξει έγγραφους ισχυρισμούς και να προσκομίσει 

σχετικά έγγραφα. 

Επειδή στη διάταξη του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : «….3. Για 

την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή 

του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η λήψη απόφασης για :  

 

1. Τη νομική υποστήριξη του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων .  

2. Το διορισμό του  Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Λαμίας  κ. Κωνσταντίνου Λ. 

Μπιλάλη για  τη νομική υποστήριξη του ανωτέρω πρώην υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, 

προκειμένου να παρασταθεί στη συζήτηση της υπόθεσης  στο ακροατήριο του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας  στις  02-12-2020, καθώς και σε κάθε πιθανή 

αναβολή, ματαίωση ή ανασυζήτησή της  και να συντάξει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα  .              

Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή του 

δικηγόρου, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 

3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009 και η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του . 

 

                                                                                    Λαμία,        / 9 / 2020                                     

 

                                                                                       Ο Προϊστάμενος                                                               

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

                                                                                              Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

                                                                                                Νομικός  Σύμβουλος                                                                                                                                                                
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δνση   : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού    
Ταχ. Κώδικας  : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος    
Αρ. τηλεφ.       : 22313 51023 
Αρ. FAX          :  
E-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,        14  / 9 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 35764 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε πρώην υπάλληλο του Δήμου 

Λαμιέων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Αρ. πρωτ. 500 / 01-7-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Λαμίας, με συνημμένο αντίγραφο του με Α.Β.Μ. : Β2014 / 29 κατηγορητηρίου . 

                    β) Αρ. πρωτ. 25776 / 8-7-2020 αίτηση του  Δ.Τ.  του Κ. με τη 

συνημμένο αντίγραφο του με αριθμ. Α.Β.Μ. : Β 2014 / 29 κατηγορητηρίου . 

                    γ)  Αρ. πρωτ. 25776 / 27-7-2020 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου 

κ. Δημάρχου  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων . 

 
 

1. Στην διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι: « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με έλλειψη 

κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης και ελλιπή σήμανση στη θέση «Καμηλόβρυση» 

(καταυλισμός ΡΟΜΑ), ο υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων Δ.Τ. του Κ. κλήθηκε - με την υπ’ 

αριθμ.  Β 14 / 29, από 10-9-2019 Παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας - να 

καταθέσει ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας .  

2.2. Με την υπ’ αριθμ. 374 / 10-12-2019 (Α.Δ.Α. : 66ΣΔΩΛΚ-2ΛΙ) απόφαση της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων  διορίστηκε ο δικηγόρος του Πρωτοδικείου 

Λαμίας κ. Κωνσταντίνος Μπιλάλης, προκειμένου να υποστηρίξει νομικά το Δ.Τ. του Κ. 

κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και ειδικότερα να παρασταθεί σ’ αυτή και 

να συντάξει έγγραφες εξηγήσεις .  

  2.3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  500 / 01-7-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Λαμίας (αριθ. πρωτ. Δήμου Λαμιέων : 25110 / 3-7-2020) γνωστοποιείται στο 

Δήμο Λαμιέων η σε βάρος του υπαλλήλου του Δ.Τ. του Κ. ποινική δίωξη, για την πράξη 

της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, από την οποία προέκυψε κοινός 

κίνδυνος για ξένα πράγματα και για ανθρώπους.  Η υπόθεση έλαβε Α.Β.Μ. Β 2014 / 29 

και παραπέμφθηκε για εκδίκαση στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Λαμίας  (δικάσιμος 02-12-2020) .  

2.4. Με την υπ’  αριθ. πρωτ. 25776 / 8-7-2020  αίτηση του Δ.Τ. του  Κ. ζητείται από 

τον κ. Δήμαρχο να οριστεί δικηγόρος για τη νομική υπεράσπισή του στο Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο Λαμίας στην ως άνω δικάσιμο .  

2.5. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 25776 / 27-7-2020 ταυτάριθμη αίτηση του Δημάρχου 

Λαμιέων προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ζητείται να προβεί η 

Υπηρεσία μας στις ενέργειές της για την παροχή νομικής υποστήριξης στον ανωτέρω 

πρώην υπάλληλο του Δήμου μας, στο πλαίσιο της ως άνω δικασίμου στο Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο Λαμίας .  

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μια 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο Νομικός Σύμβουλος, 

του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και 
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γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή .  

4. Η δικηγόρος του Δήμου  παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π.. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης του πρώην  υπαλλήλου, 

λόγω του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από 

υποθέσεις, που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

(έκτακτες υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο 

από το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής. Για τη συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις του πρώην υπαλλήλου μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του  και 

όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του απαιτείται η παροχή νομικής υποστήριξης από το 

δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Μπιλάλη, που την έχει χειριστεί, συνεπώς τη γνωρίζει 

εμπεριστατωμένα  και επίσης διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή δικαστηριακή 

εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις. 

6. Επειδή στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) …Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : « Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούμενης 
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παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο 

εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 

3 του  Ν. 4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…». 

7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι ο κ. Κωνσταντίνος 

Μπιλάλης πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την νομική εκπροσώπηση του 

ανωτέρω πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ 

του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το 

άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133),  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με 

το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) από την αρμόδια 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να παρασταθεί στη συζήτηση της 

υπόθεσης  στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας  στις  02-12-2020, 

καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή και να συντάξει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα            

 
                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος  
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Κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 

1 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

4 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

5 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

7 ΦΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

9 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11 ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

12 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ –ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

13 ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

14 ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 



     

 

Προτεινόμενη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

1 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ - ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4 ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

5 ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

6 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΤΑ  -  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 



         

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμ. Υπάλληλος : Α. Καρτσιώτης 

Τηλ: 2231351059 

Email: a.kartsiotis@lamia-city.gr 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Π Ρ Ο Σ  

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

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 Υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την 

Κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας» προϋπολογισμού 70.893,52 € (με ΦΠΑ 

24%) & αρ. μελέτης 26/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  

4. Την συνημμένη κατάσταση των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών 

Έργων 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 Υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή του 

Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας», 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: 

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

• ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

• 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 

• 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 Υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή του 

Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας» προυπολογισμού 70.893,52 € (με ΦΠΑ 24%) & αρ. μελέτης 

26/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  

Ε. Η Επιτροπή 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, 01 / 09 / 2020  Λαμία, 01 / 09 / 2020 

Ο συντάξας 

 

 

 

 

Ανέστης Καρτσιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχνικών έργων 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας : 

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

 με εκτιμώμενη αξία : 57.172,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 

            
 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 

« ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ » 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 
ΣΑΤΑ Π.Ε. 
Κ.Α. 30.6162.0061   
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Πόλη ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35131 

Τηλέφωνο 2231351035, 2231351059 

Φαξ 2231022465 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  i.dimitropoulos@lamia-city.gr 

a.kartsiotis@lamia-city.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες Ανέστης Καρτσιώτης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαμιέων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  στη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) : www.lamia.gr. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και παροχή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις προαναφερθείσες διευθύνσεις. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαμιέων. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.6162.0061 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020  του Δήμου Λαμιέων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επίβλεψη και την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εργασιών που προβλέπονται να εκτελεστούν στα 
πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται 
από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

mailto:i.dimitropoulos@lamia-city.gr
mailto:a.kartsiotis@lamia-city.gr


 

Σελίδα 5 

Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Λαμίας,  συνολικού εμβαδού κάλυψης 5.757,32 τμ επί υφιστάμενης θεμελίωσης, σε οικόπεδο εμβαδού 
55.997,80 τμ, που βρίσκεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ-Α35Α το οποίο περικλείεται από τις οδούς 
Φιλίας, Ολυμπιονικών, Παπαμαύρου και Αγράφων. 

Τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της φυσικής και 
οικονομικής προόδου του έργου, τον έλεγχο της τήρησης των προβλέψεων του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος του έργου, την εκτίμηση ενδεχόμενων καθυστερήσεων ή υπερβάσεων του 
προϋπολογισμού του έργου και την υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη και την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προβλεπόμενων εργασιών σχετικά με τήρηση 
εγκεκριμένων μελετών και τεχνικών προδιαγραφών και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και 
επιτελεστικότητας του έργου, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

Τα παραδοτέα του τεχνικού συμβούλου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι τα ακόλουθα : 

i) Εκθέσεις προόδου του έργου ανά τρίμηνο. 

ii) Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του.  

iii) Έκτακτες εκθέσεις για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια. 

iv) Ενημερωτικά σημειώματα/εισηγήσεις προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 71315200-1 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα που αφορούν κατασκευές).2 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.893,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 57.172,19€ ,  ΦΠΑ : 13.721,33€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ίση με το διάστημα των 850 ημερολογιακών ημερών του συμβατικού 
χρόνου περαίωσης του έργου μειωμένο κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή διάρκεια σύμβασης 790 
ημερολογιακών ημερών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων και στο Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής της αριθμ. 26/2020 μελέτης της 
Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με αντικείμενο «Υπηρεσία τεχνικού 
συμβούλου για την κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.3 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως4: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “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' 

                                                           
2
  Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 

3
 Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 

4412/2016 
4
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

5
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,6 

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

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

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

 της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υ.Α. (Β’ 2519) «Έγκριση κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016» 

 του αριθμ. 2/2020 πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, περί θετικής γνωμοδότησης για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4412/2016. 

 της υπ’ αριθμ. ΑΑΥΣ 719/03-09-2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 20REQ007297182)   

                                                           
6
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 της υπ’αριθμ. …… /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η επιτροπή 
διενέργειας/αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού.  

 της υπ’αριθμ. …… /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διάθεση πίστωσης και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού.   

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, στη συμβολή των οδών 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, στη Λαμία, την 20η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2020, 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, η 
οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/10/2020, ημέρα Τρίτη. 

Ως ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 7.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 8 9 10, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)11. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.lamia.gr 

  

                                                           
7
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 

8
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

9
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
10

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
11

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.lamia.gr/
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Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.12  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους13  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
12

 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  

13
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης14  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ………. Περίληψη Διακήρυξης15, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα ……….…… . 

 

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ……….) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]16 

4. η αριθμ. 26/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με 
αντικείμενο «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου 
Λαμίας» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης   

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας www.lamia.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 35131, Λαμία. Τηλ. Επικοινωνίας 22313 51045 , 22231023783 
ΦΑΞ: 2231351045, 2231022465,  e-mail: i.dimitropoulos@lamia-city.gr,  a.kartsiotis@lamia-city.gr. 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και έντυπα στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
τη δαπάνη αναπαραγωγής τους , που ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 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 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 ενδιαφερόμενο.   

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις17: 

                                                           
14

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

15
 Το άρθρο 62 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων 

16
 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 

17
 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 



 

Σελίδα 10 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 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 το έγγραφο.

18  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα19. 

2.1.5 Εγγυήσεις20 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)21, 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.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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 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) τον 
τίτλο της δημοπρατούμενης σύμβασης, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

                                                           
18

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43  

           του ν. 4605/2019. 
19

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
20

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
21

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 2.2.6(1) της παρούσας  και είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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.22 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή23 για την υποβολή προσφοράς24.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.25   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής26 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού27  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

                                                           
22

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

23
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

24
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

25
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

26
 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

27
 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη28 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, 
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 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου29. 

                                                           
28

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, 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 τους30.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται31 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις32:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201633,  

(β) εάν 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 μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 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 λειτουργίας34,  

(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,  

                                                                                                                                                                                                 
29

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 

30
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

31
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

32
  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 

33
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

34
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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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 του οικονομικού 
φορέα 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 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 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 35 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)36. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)37 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). 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, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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 38. 

                                                           
35

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

36
 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

37
        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

38
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   



 

Σελίδα 15 

2.2.3.7. 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. 
4412/201639. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας40  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 
μέλη του εν λόγω οργανισμού41 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στην κατηγορία αρχιτεκτονικών μελετών με τάξη 
πτυχίου Γ’ ή ανώτερη και στην κατηγορία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών με τάξη πτυχίου Γ’ 
ή ανώτερη.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια42  

Δεν απαιτείται. 

                                                           
39

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

40
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

41
      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  

42
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 



 

Σελίδα 16 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα43  

1) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την ακόλουθη στελέχωση:  

α) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στην εκπόνηση 
αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων 

β) ένα Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία άνω των δεκαπέντε (15) ετών 
στην εκπόνηση μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών μελετών κτιριακών έργων 

2) Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να διαθέτει επιπλέον τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα η οποία αποδεικνύεται από : 

- για την κατηγορία αρχιτεκτονικών μελετών, εκπόνηση κατ’ ελάχιστον τριών αρχιτεκτονικών μελετών 
κλειστού κολυμβητηρίου εκ των οποίων η μία μελέτη να είναι σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και 
επιπλέον παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επίβλεψης ή επιβλέποντος μηχανικού 
αρχιτεκτονικών στην εκτέλεση ενός τουλάχιστον δημόσιου κτιριακού έργου. 

- για την κατηγορία μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών μελετών, εκπόνηση κατ’ ελάχιστον τριών 
μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών μελετών κλειστού κολυμβητηρίου εκ των οποίων η μία μελέτη να 
είναι σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και επιπλέον παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 
επίβλεψης ή επιβλέποντος μηχανικού μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών στην εκτέλεση ενός 
τουλάχιστον δημόσιου κτιριακού έργου.  

Η απόδειξη της ανωτέρω τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να τεκμηριώνεται από κατάλογο 
παρόμοιων συμβάσεων που να συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα, όπως αναφέρονται στην παρ.2.2.9.2-
Β.4 της παρούσης. 

3) Το προσωπικό του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών που 
προβλέπονται από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της αριθμ. 26/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών 
& Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με αντικείμενο «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή 
του κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας» θα πρέπει να αποτελείται επί ποινή αποκλεισμού από δύο άτομα το 
μέγιστο που να έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 2.2.6(1) της διακήρυξης και να έχουν 
συμμετοχή στην εκπόνηση των μελετών ή στην παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 
2.2.6(2) της διακήρυξης.     

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται.   

                                                           
43

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 
της αξιοπιστίας τους.  
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή 
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις 
ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 



 

Σελίδα 17 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά τα 
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), διότι η εκτέλεση 
του συνόλου των υπηρεσιών που προβλέπονται από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της αριθμ. 26/2020 
μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με αντικείμενο «Υπηρεσία 
τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας» γίνεται υποχρεωτικά από 
τον προσφέροντα. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών44. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της 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 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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.45 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα46 47 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201648. 

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 

                                                           
44

  Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 
Α’) 

45
 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

46
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

47
  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
48

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν49. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών50. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά51: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του52. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.253 και 2.2.3.454 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

                                                           
49

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
50

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

51
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
52

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

53
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

54
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του55.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων56 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του57 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού58 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών59, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 

                                                           
55

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

56
  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

57  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

58
  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  

59
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   



 

Σελίδα 20 

στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,60 καθώς και 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. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 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 ή 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. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 61.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.62 

                                                           
60

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

61
 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

62
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,63 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

α) οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών για ακόλουθες κατηγορίες μελετών ως εξής: 

 1) στην κατηγορία αρχιτεκτονικών μελετών, πτυχίο Γ’ τάξης ή ανώτερο 

 2) στην κατηγορία μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών μελετών, πτυχίο Γ’ τάξης ή ανώτερο 

β) οι οικονομικοί φορείς 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, υποβάλλουν 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 στην παρ. 2.2.1(1) της παρούσας. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας τους :  

α) Για την περίπτωση της παρ. 2.2.6(1), οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών όπως προβλέπεται στην παρ. Β.3.(α) της 
παρούσης, ενώ οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προβλέπονται στην παρ. Β.3.(β). 

β) Για την περίπτωση της παρ. 2.2.6(2), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο παρόμοιων 
συμβάσεων, συνοδευόμενο από πίνακα αναφοράς των στοιχείων κάθε σύμβασης, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, συνοδευόμενο επί ποινής αποκλεισμού από σχετική βεβαίωση της 
εκάστοτε αναθέτουσας αρχής περί της ομαλής και εμπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών. 

γ) Για την περίπτωση της παρ. 2.2.6(3), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο του 
προτεινόμενου προσωπικού που θα αναλάβει την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών της 
σύμβασης και βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος του προτεινόμενου προσωπικού, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 64.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους65 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις 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.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019.  

65
 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης66  

Κριτήριο ανάθεσης67 της Σύμβασης68 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής69, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων. 

 

2.3.1.1 Κριτήριο 1ο - Τεχνική προσφορά  

Με το 1ο κριτήριο, το οποίο αφορά την τεχνική προσφορά, αξιολογείται η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από τον κατάλογο παρόμοιων συμβάσεων που 
υποβάλλει ο οικονομικός φορέας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2.2.9.2-Β.4(β) της παρούσης. 
Ειδικότερα αξιολογείται η εμπειρία του οικονομικού φορέα σε εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και 
παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.  Η βαθμολόγηση του 1ου κριτηρίου αξιολόγησης αποτελείται από 
δύο βαθμούς, Κ1α για την κατηγορία αρχιτεκτονικών μελετών και Κ1ημ για την κατηγορία μηχανολογικών 
ή ηλεκτρολογικών μελετών οι οποίοι κυμαίνονται από 100 βαθμούς, στην περίπτωση που ικανοποιούνται 
ακριβώς τα κριτήρια της παρ. 2.2.6(2), μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
εν λόγω κριτηρίου. Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι δεν καλύπτονται πλήρως οι 
απαιτούμενες προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του 1ου κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς 
ορίζεται σε σ1=40%, οπότε η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς για το 1ο κριτήριο θα προκύπτει : 
σ1*(Κ1α + Κ1ημ). 

 

 

2.3.1.2 Κριτήριο 2ο - Τεχνική προσφορά  

Με το 2ο κριτήριο, το οποίο αφορά την τεχνική προσφορά, αξιολογείται η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα του προσωπικού του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση του συνόλου των 
υπηρεσιών της σύμβασης όπως προκύπτει από τον κατάλογο και τα βιογραφικά σημειώματα που 
υποβάλλει ο οικονομικός φορέας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2.2.9.2-Β.4(γ) της παρούσης. 
Ειδικότερα αξιολογείται η εμπειρία του προτεινόμενου προσωπικού σε εκπόνηση των απαιτούμενων 
μελετών και παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.  Η βαθμολόγηση του 2ου κριτηρίου αξιολόγησης 
αποτελείται από δύο βαθμούς, Κ2α για την κατηγορία αρχιτεκτονικών μελετών και Κ2ημ για την 
κατηγορία μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών μελετών οι οποίοι κυμαίνονται από 100 βαθμούς, στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς τα κριτήρια της παρ. 2.2.6, μέχρι τους 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του εν λόγω κριτηρίου. Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι δεν 
καλύπτονται πλήρως οι απαιτούμενες προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του 2ου κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς 
ορίζεται σε σ2=50%, οπότε η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς για το 2ο κριτήριο θα προκύπτει : 
σ2*(Κ2α + Κ2ημ). 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

67
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

68
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
69

 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
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2.3.1.3 Κριτήριο 3ο - Οικονομική προσφορά  

Με το 3ο κριτήριο, το οποίο αφορά την οικονομική προσφορά, βαθμολογείται σε εκατονταβάθμια κλίμακα 
η οικονομική προσφορά με βαθμό Κ3 οποίος προκύπτει από το ακόλουθο τύπο : 

Κ3 = 100*(1-ΟΠ/ΠΑ),  όπου :  ΟΠ η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 

    ΠΑ η προεκτιμώμενη αμοιβή 

Ο συντελεστής βαρύτητας του 3ου κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς 
ορίζεται σε σ3=10%, οπότε η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς για το 3ο κριτήριο θα προκύπτει : 
σ3*Κ3. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 70  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς71.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1*(Κ1α + Κ1ημ) + σ2*(Κ2α + Κ2ημ) + σ3*Κ3 = 0,40*(Κ1α + Κ1ημ) + 0,50*(Κ2α + Κ2ημ) + 0,10*Κ3 

Ο οικονομικός φορέας που θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία U θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV της 
παρούσας διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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 αυτής72. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της προθεσμίας του άρθρου 1.5, με ένας από τους 
ακόλουθους τρόπους: 

α) με κατάθεση στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Λαμιέων, στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία. 
β) με αποστολή επί αποδείξει προς την αναθέτουσα αρχή, στη διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού 
Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, Λαμία. 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 4608/2019), καθώς και 16 ν. 
4412/2016. 
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 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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γ) με κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, 
στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία. 

Για τις ως άνω (α) και (β) περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και την ώρα 
που ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας, ανεξαρτήτως αν έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή 
κατατίθενται με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο. 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. 
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 την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Λαμίας» 
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Λαμιέων 

και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/10/2020 και ώρα 10.00πμ 
 
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). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

(α) ένα σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3 της 
παρούσας. 

(β) ένα σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,  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. 

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. 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. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ). 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. και το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα Ι). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) Κατάλογο παρόμοιων συμβάσεων και πίνακα στοιχείων κάθε σύμβασης, όπως προβλέπεται στην παρ. 
2.2.9.2-Β.4(β) της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

γ) Βεβαιώσεις της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής περί της ομαλής και εμπρόθεσμης παροχής των 
υπηρεσιών για το σύνολο των συμβάσεων που αναφέρονται στον κατάλογο που προβλέπεται στην παρ. 
2.2.9.2-Β.4(β) της παρούσας διακήρυξης. 

δ) Κατάλογο του προτεινόμενου προσωπικού που θα αναλάβει την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών 
της σύμβασης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2.2.9.2-Β.4(γ) της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

ε) Βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος του προτεινόμενου προσωπικού, όπως προβλέπεται στην παρ. 
2.2.9.2-Β.4(γ) της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης, συμπληρωμένοι και υπογεγραμμένο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 
φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό αμοιβής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, 
ανά κατηγορία μελέτης, βάσει των τιμών που προβλέπονται από το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής της 
αριθμ. 26/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με αντικείμενο 
«Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας». 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης73. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 ή γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από το Τεύχος Προεκτιμώμενης 
Αμοιβής της αριθμ. 26/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών74   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι75. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών76 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,77  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή προσφορών 

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 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 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 το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον 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. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών είναι η ακόλουθη: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά όσων υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο 
ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή και βαθμολόγηση των προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας.  

Η διαδικασία καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
καταγράφεται σε ένα πρακτικό. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, οι φάκελοι με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν πλήρεις αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση οικονομικών προσφορών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Στο 
πρακτικό αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης καταγράφει τη συνολική βαθμολόγηση των αποδεκτών 
προσφορών, καταχωρεί την κατάταξη των προσφορών και εισηγείται την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών 
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινοποιείται μαζί με τα πρακτικά αξιολόγησης στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που έχει τη μεγαλύτερη 
συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών του 
1ου και 2ου κριτηρίου τεχνικής προσφοράς.  Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια συνολική 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 78 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου79 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών80 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης81 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτής. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά82 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
79

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
80

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
81

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
82

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω83 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά84, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2016, 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 85. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες86 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

                                                           
83

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
84

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
85

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

86
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά87.  

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 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 των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 
του ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
87

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα... της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 88 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
  

4.4 Υπεργολαβία 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της89  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης90  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
90

 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με την παράδοση κάθε τριμηνιαίας 
έκθεσης προόδου.   
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την υποβολή λογαριασμών , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 187 του Ν 4412/2016, και με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται91  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201692 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)93 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος94 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
92

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

93
  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

94
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης95. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων96   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της 
παρούσας, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201697. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
96

 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
97

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  από την  
Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων η οποία θα ορίσει για το λόγο αυτό , με απόφασή της για την 
παρακολούθηση της σύμβασης επιβλέποντα μηχανικό  της υπηρεσίας .  

Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επιβλέποντα η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 

6.2  Διάρκεια σύμβασης98  

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ίση με το διάστημα των 850 ημερολογιακών ημερών του 
συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μειωμένο κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή διάρκεια 
σύμβασης 790 ημερολογιακών ημερών. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου99. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος100  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016101 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 102 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
189 του Ν 4412/2016 με τμηματική υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης. 

  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση103  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

                                                           
98

 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
99

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

100
 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

101
  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 

102
  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 

103
 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής104  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής της αμοιβής της σύμβασης.. 

 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)105.  
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ,    - 09 - 2020 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΛΑΜΙΑ,    - 09 - 2020 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

                                                           
104

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
105

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, 
τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6166 /  
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρου / ΛΑΜΙΑ / 35131 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημητρόπουλος Ιωάννης, Συντάξας τη μελέτη τευχών:  
Καρτσιώτης Ανέστης  
- Τηλέφωνο: 2231351035, 2231351059 
- Ηλ. ταχυδρομείο: i.dimitropoulos@lamia-city.gr, a.kartsiotis@lamia-city.gr   
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.lamia.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»  
CPV: 71315200-1 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα που αφορούν κατασκευές) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007297182 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): Σ.Α.Τ.Α. 
Π.Ε. (Κ.Α. 30.6162.0061) 
 

 

 

mailto:i.dimitropoulos@lamia-city.gr
mailto:a.kartsiotis@lamia-city.gr
http://www.lamia.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [                                                                      ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[                                                                      ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: […................................................................…] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
 
: 

 
Τηλέφωνο: 

 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[….................................................................…] 

[….................................................................…] 
[….................................................................…] 

[….................................................................…] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο / Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[     ] Ναι  [     ] Όχι   [     ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
i
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης 

 

 
 

 

 
 

 
α) […..........................…] 

 

 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 

 

 
δ) [     ] Ναι               [      ] Όχι 

 
 

 

 
 

 
 

 
ε) [      ] Ναι       [       ] Όχι 
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σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[       ] Ναι     [       ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 
 

 
 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[       ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[…..............................................................…] 

[…..............................................................…] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα […..............................................................…] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: […..............................................................…] 

Τηλέφωνο: [….................................................................] 

Ηλ. ταχυδρομείο: […...............................................................] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[…...............................................................] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω;  

[      ]Ναι       [        ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[     ]Ναι       [      ]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[….......................................................] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε 

να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[     ] Ναι       [      ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

 
β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[     ] Ναι              [      ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […...............................................................…

] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[      ] Ναι              [       ] Όχι  

 
 

 
Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

 

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  
-[  ] Ναι [  ] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 

 
γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

 

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  
-[  ] Ναι [  ] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 

 
γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου; 

[     ] Ναι [    ] Όχι 

 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[     Ναι [    ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
-[.......................] 

-[.......................] 

 
 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [    ] Όχι 

 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[    ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

 
 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[    ] Ναι [    ] Όχι 
 

 
 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[    ] Ναι [   ] Όχι 

 
 

 

 
 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[    ] Ναι [     ] Όχι 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[    ] Ναι [   ] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[   ] Ναι [  ] Όχι  

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[   ] Ναι [    ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε το αντικείμενο και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούς : 

 
Περιγραφή Παραλήπτης 

  
    

    

2) Ο οικονομικός φορέας θα χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό : 

(Ονοματεπώνυμο μελών και ειδικότητα) 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Λαμιέων, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 
εκτέλεσης της υπηρεσίας: : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

α/α Τίτλος Σύμβασης Αναθέτων Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 

    

    

    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης/υπηρεσίας όπως 
αναγράφεται στην σύμβαση) 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:   (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου 

που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης υποβάλλεται 
ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:    (Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος) 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, 
Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / 
Δ/νση Δ6 Τμ. Α) 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :  (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που 
εκπονήθηκαν ή πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική, 
Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.). 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε 
περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε 
περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.) 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.) 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό 
της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση 
αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο 
αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:  (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
έργου και του μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία 
και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη), κατά τρόπο 
που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η 
Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόμοιας φύσης 
με την υπό ανάθεση σύμβαση.) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου της 
κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος) 
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ΑΜΟΙΒΗ:  (Αναγράφεται η τελική αμοιβή σύμβασης της κατηγορίας στην 
οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συμμετοχής του στην 
κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του.) 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι της 
μελέτης/υπηρεσίας. Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση. Στην 
περίπτωση που διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου 
για την εφαρμογή της μελέτης συνυποβάλλονται.) 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  (Αναγράφεται και προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού 
πιστοποιητικό/βεβαίωση των Φορέων Ανάθεσης 
(Δημόσιων ή Ιδιωτικών), σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2-Β4  
της διακήρυξης) 

 

 (Τόπος – Ημερομηνία) 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 54 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου Προτεινόμενου Προσωπικού και Βιογραφικού 
Σημειώματος 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(για την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών της σύμβασης) 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Τίτλος-τάξη μελετητικού πτυχίου 

1   

2   

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ονοματεπώνυμο :  

Στοιχεία επικοινωνίας : (τηλέφωνο, e-mail) 

Τίτλοι επαγγελματικών 
σπουδών και χρόνος κτήσης 
αυτών : 

 

Τίτλοι και τάξη μελετητικών 
πτυχίων : 

 

Τρέχουσα επαγγελματική  
απασχόληση : 

(Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ). 

Επαγγελματική εμπειρία 
σχετική με τη σύμβαση : 

(Αναγράφονται τίτλοι μελετών ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν 
αναληφθεί, σχετικές με τη δημοπρατούμενη σύμβαση). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : 

ΤΗΛ. : 

E-MAIL : 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : 

Α.Δ.Τ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : 

 

Ο υπογράφων ………………………………………………………………(Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.) με την 

ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του ………………………………………………………… αναφορικά με τον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», όπως αυτή περιγράφεται στην με αρ. πρωτ. ……………………… (ΑΔΑΜ: 

………………………….………..) διακήρυξη, υποβάλλω την παρακάτω οικονομική προσφορά: 

 

 
Προεκτιμώμενη αμοιβή 

μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη αμοιβή 

(Ευρώ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ : (6) 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
28.985,10  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ : (9) 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
20.729,85  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :  

Φ.Π.Α. (24%) :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α. :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 

Τηλ. 2231351547 

Ηλ. Ταχυδρ.: a.kartsiotis@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: 

«Υπηρεσία Τεχνικού Σύμβουλου για την Κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου 

Λάμιας» 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 26/2020 μελέτη της 

υπηρεσίας : «Υπηρεσία Τεχνικού Σύμβουλου για την Κατασκευή του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Λάμιας» με προϋπολογισμό 70.893,52 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 74/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΩΞΩΛΚ-ΞΗΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η 

υπηρεσία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ με διαθέσιμη πίστωση 

71.000,00€ και Κ.Α. 30.6162.0061 στον προϋπολογισμό του Δήμου 

4) Με την 540/2018 (ΑΔΑ: ΩΘ1ΙΩΛΚ-Ζ1Α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου. 

5) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ006837419 και έγινε 

εγκεκριμένο με την αρ. ΑΑΥΣ 719/3-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΦ5ΡΩΛΚ-ΚΦ5) Απόφαση, με 

δέσμευση πίστωσης 70.893,52 € για το 2020. 

  

Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεύχος διακήρυξης) και την κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας : «Υπηρεσία Τεχνικού Σύμβουλου για την 

mailto:a.kartsiotis@lamia-city.gr
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Κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Λάμιας» για τη δημοπράτηση του με συνοπτικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 (για δημόσιες συμβάσεις έργων 

κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου). 

 

  

Λαμία, 16 – 09 – 2020 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

Ανέστης Καρτσιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός  

 Λαμία, 16 – 09 – 2020 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Υποδομών & 

Τεχνικών Έργων 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

CPV: 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
71315200-1 (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για θέματα που 
αφορούν κατασκευές)       
 
26/2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ,   ΜΑΪΟΣ  2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
26/2020 

 
 

Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η   Σ ΚΟ Π Ι Μ ΟΤ Η ΤΑ Σ  

 
Το παρόν τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εργασιών 

που προβλέπονται να εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 766, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ76600001). 
 

Το εν λόγω έργο κρίνεται ιδιαίτερα σύνθετο τόσο λόγω της έκτασης του φυσικού και 

οικονομικού του αντικειμένου όσο και λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και της εξειδίκευσης 

των εργασιών που περιλαμβάνει. Η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου 

του έργου, ο έλεγχος της τήρησης των προβλέψεων του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η 

εκτίμηση ενδεχόμενων καθυστερήσεων ή υπερβάσεων του προϋπολογισμού, η 

παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριμένων μελετών και τεχνικών προδιαγραφών κατά 

την πορεία υλοποίησης των προβλεπόμενων εργασιών και η εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας και επιτελεστικότητας του έργου, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, 

κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες. 
 

Επιπλέον, η καταγραφή των ενδεχόμενων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης 

και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους, ο έλεγχος 

συμβατότητας των εκτελούμενων εργασιών με τις εγκεκριμένες μελέτες, ο έλεγχος ποιότητας 

υλικών και εξοπλισμού που ενσωματώνονται στο έργο και ο έλεγχος εφαρμοσιμότητας των 

προτεινόμενων κατασκευαστικών διαδικασιών απαιτούν συνδρομή τεχνικού συμβούλου 

προς την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τεχνικού συμβούλου στο εν λόγω έργο 

διότι οι μηχανικοί της επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων έχουν υψηλό φόρτο 

εργασίας που αφορά σε σύνταξη μελετών, ωρίμανση και παρακολούθηση έργων με 

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, LEADER, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Πράσινο Ταμείο κ.ά., πέραν του ετήσιου 
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τεχνικού προγράμματος (ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ Σχολείων, Δημοτικοί Πόροι), με αποτέλεσμα να 

καθίσταται αδύνατη η αποκλειστική ενασχόλησή τους με την παρακολούθηση ενός τόσο 

εξειδικευμένου έργου. 
    

 
 

ΛΑΜΙΑ,  07 / 05 /2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,   07 / 05 /2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

CPV: 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
71315200-1 (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για θέματα που 
αφορούν κατασκευές)       
 
26/2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ, ΜΑΪΟΣ 2020 



2 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
26/2020 

 
 
1.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε με βάση τον Κανονισμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 

2519/20.07.2017 τεύχος Β'). 

Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος 2 

(ΔΝΣ/οικ.20641/Φ.Ν.439.6/19-03-2020, ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών περί «Αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020, όπου η τιμή του συντελεστή (τκ) ορίζεται σε 

(τκ)=1,223. 

 
 

2.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από 

προσωπικό με τα ακόλουθα προσόντα το οποίο θα  είναι στη διάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

του έργου : 

1) Ένα (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικό εμπειρίας από 10 έως 20 έτη κατ’ ελάχιστον  

2) Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό εμπειρίας από 10 έως 20 έτη κατ’ ελάχιστον 

 

Οι ημέρες απασχόλησης του τεχνικού συμβούλου προεκτιμούνται με τον ακόλουθο τρόπο:  

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του τεχνικού συμβούλου προεκτιμάται ίσο με το διάστημα 

των 850 ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μειωμένο κατά 60 

ημερολογιακές ημέρες. 

Θεωρώντας ότι η απασχόληση του τεχνικού συμβούλου θα είναι δύο ανθρωποημέρες ανά 

δεκαήμερο για την ειδικότητα του αρχιτέκτονα μηχανικού και μία ανθρωποημέρα ανά επταήμερο για 

την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, η απασχόληση για το διάστημα των  850 ημερολογιακών 
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ημερών του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μειωμένου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες 

προκύπτει 158 ανθρωποημέρες για την ειδικότητα του αρχιτέκτονα μηχανικού και 113 

ανθρωποημέρες για την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού.  

Δεδομένου ότι η ημερήσια διάρκεια απασχόλησης του τεχνικού συμβούλου θα είναι μικρότερη 

των 5 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η προεκτιμώμενη αμοιβή 

ανθρωποημέρας επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 ετών προκύπτει : 

450 x (τκ) x 0,20 = 90 x (τκ) → 150 x (τκ) = 150  x 1,223 = 183,45 Ευρώ/Ανθρωποημέρα     

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται ο αναλυτικός υπολογισμός της προεκτιμώμενης 

αμοιβής του τεχνικού συμβούλου.   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ : (6) 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ανθρωποημέρες 

απασχόλησης 

Τιμή μονάδας 

(Ευρώ/Ανθρωποημέρα) 

Προεκτιμώμενη αμοιβή 

(Ευρώ) 

Απασχόληση επιστήμονα  

εμπειρίας 10~20 έτη 
158 183,45 28.985,10 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ : (9) 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ανθρωποημέρες 

απασχόλησης 

Τιμή μονάδας 

(Ευρώ/Ανθρωποημέρα) 

Προεκτιμώμενη αμοιβή 

(Ευρώ) 

Απασχόληση επιστήμονα  

εμπειρίας 10~20 έτη 
113 183,45 20.729,85 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ : 49.714,95 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) : 7.457,24 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 57.172,19 

Φ.Π.Α. (24%) : 13.721,33 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α. : 70.893,52 

 

 
 

 
 

 

 

ΛΑΜΙΑ,  07 / 05 /2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,   07 / 05 /2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

CPV: 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
71315200-1 (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για θέματα που 
αφορούν κατασκευές)       
 
26/2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ,   ΜΑΪΟΣ  2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
26/2020 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν τεύχος τεχνικών δεδομένων αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για 

την επίβλεψη και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εργασιών που προβλέπονται να 

εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», το οποίο 

χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 766, Κωδικός Έργου: 

2018ΕΠ76600001). 

Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Λαμίας,  συνολικού εμβαδού κάλυψης 5.757,32 τμ επί υφιστάμενης θεμελίωσης, σε 

οικόπεδο εμβαδού 55.997,80 τμ, που βρίσκεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ-Α35Α το οποίο 

περικλείεται από τις οδούς Φιλίας, Ολυμπιονικών, Παπαμαύρου και Αγράφων.  

Το κτίριο αποτελείται από δύο κτιριακούς όγκους από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

διαχωρίζονται με αρμό και αποτελούν λειτουργικά ένα ενιαίο σύστημα. Το κτίριο περιλαμβάνει δύο 

δεξαμενές κολύμβησης, μία μεγάλη εμβαδού 1.252,50τμ η οποία επιστεγάζεται με μεταλλικό φορέα 

και θερμομονωτικό  panel και μία μικρή εκμάθησης εμβαδού 125,00τμ η οποία θα είναι ασκεπής.  

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται από την οδό Φιλίας και τα επίπεδά του σε σχέση με την οδό αυτή 

είναι: υπόγειο στάθμη -2,35μ, ισόγειο στάθμη +1,55μ, στάθμη +0,00μ, όροφος στάθμες +5,60μ, 

+6,55μ,  επιστέγαση στάθμες +13,90μ, +14,54μ.  Η θεμελίωση των κτιρίων είναι ήδη κατασκευασμένη 

κατά ποσοστό 70%. 

 
 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ο τεχνικός σύμβουλος δεν μπορεί να έχει 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου ή με οποιονδήποτε υπεργολάβο 

εμπλέκεται στην κατασκευή του έργου.  

Ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής του έργου.  

Τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της φυσικής και 

οικονομικής προόδου του έργου, τον έλεγχο της τήρησης των προβλέψεων του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος του έργου, την εκτίμηση ενδεχόμενων καθυστερήσεων ή υπερβάσεων του 

προϋπολογισμού του έργου και την υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη και την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προβλεπόμενων εργασιών σχετικά με τήρηση 

εγκεκριμένων μελετών και τεχνικών προδιαγραφών και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και 

επιτελεστικότητας του έργου, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  
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Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

i) Έλεγχος τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. 

ii) Καταγραφή των ενδεχόμενων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης και 

προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους. 

iii) Υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση υλοποίησης  του φυσικού 

αντικειμένου του έργου και στον έλεγχο συμβατότητας των εκτελούμενων εργασιών με τις 

εγκεκριμένες μελέτες και διατύπωση γνώμης για αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές. 

iv) Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων, υπολογισμών και εφαρμοσιμότητας προτεινόμενων 

κατασκευαστικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστούν η ακεραιότητα και η 

λειτουργικότητα του υπό κατασκευή έργου 

v) Υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της αρμόδιας επιτροπής στον έλεγχο 

ποιότητας και παραλαβής υλικών και εξοπλισμού που ενσωματώνονται στο έργο. 

vi) Υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο του αναδόχου του για τη λήψη και 

καταχώρηση επιμετρητικών στοιχείων καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του 

έργου και στον έλεγχο των στοιχείων αυτών καθώς και των πιστοποιήσεων του έργου. 

vii) Υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο σε αιτήματα του Αναδόχου που 

έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου, όπου επιτρέπεται, χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου, καθώς και 

στις περιπτώσεις τροποποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

viii) Υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων 

ασφάλειας και υγιεινής από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
 

3.  ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Ο τεχνικός σύμβουλος εισηγείται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου για κάθε θέμα 

αρμοδιότητάς του και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.. 

Ο τεχνικός σύμβουλος απευθύνεται αποκλειστικά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου και 

σε καμία περίπτωση δεν δίνει απευθείας οδηγίες προς τον ανάδοχο του έργου. 

Η  Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει 

τις εισηγήσεις του τεχνικού συμβούλου, όπως επίσης να ζητήσει από τον τεχνικό σύμβουλο υποβολή 

νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από την ίδια. 

Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να συνδράμει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου ώστε 

να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και να συμμετέχει σε συσκέψεις εφόσον καλείται. 

Ο τεχνικός σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να εξακολουθεί το συμβουλευτικό του έργο και να 

συνεργάζεται ομαλά με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου και με τους άλλους συνεργάτες αυτής, 

ακόμη και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται 

από αυτόν ή στην περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή 

νέων εναλλακτικών λύσεων. 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και τους κατάλληλους 

ανθρώπινους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει. 
 

 

4.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Τα παραδοτέα του τεχνικού συμβούλου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι τα ακόλουθα : 

i) Εκθέσεις προόδου του έργου ανά τρίμηνο οι οποίες αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού 
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και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του. 

ii) Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα 

περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις 

επ' αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα 

συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα του 

έργου (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου και κατασκευής του έργου). Στο 

τέλος θα φέρουν συνημμένα τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, τα σημειώματα και τις 

έκτακτες εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση. 

iii) Έκτακτες εκθέσεις για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο. 

iv) Ενημερωτικά σημειώματα/εισηγήσεις προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για κάθε άλλο 

θέμα αρμοδιότητας του τεχνικού συμβούλου προκειμένου να αποτυπώνεται η 

συμβουλευτική συνδρομή του. 

 
 
5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου του τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 

70.893,52 € με ΦΠΑ (24%). Η προεκτίμηση της αμοιβής του τεχνικού συμβούλου αναλύεται στο 

Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

 

 

6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο 

που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του 

έργου η οποία τοποθετείται εντός του Ιανουαρίου του έτους 2023.   

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή των εργασιών του έργου επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή 

διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.  

Η έκπτωση του αναδόχου κατασκευής του έργου επιφέρει διακοπή του έργου του τεχνικού 

συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση του έργου της 

κατασκευής σε νέο Ανάδοχο. 

 

 
ΛΑΜΙΑ,  07 / 05 /2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,   07 / 05 /2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  



  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2020 

 

 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

ΧΡΗΣΗ : 

Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 

2020 

 

  

 

 

 

ΕΡΓΟ :  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
 

 

 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

  

 

70.893,52 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%) 

Κ.Α.: 30.6162.0061 
 

 

  

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΛΑΜΙΑ, ΜΑΪΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

CPV: 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

70.893,52Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
 
Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ε. 
Κ.Α.: 30.6162.0061 
71315200-1 (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για θέματα που 
αφορούν κατασκευές)       
 
26/2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ,   ΜΑΪΟΣ  2020 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2:  Εκτέλεση της Σύμβασης 

Άρθρο 3:  Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 4:  Αμοιβή - Κρατήσεις 

Άρθρο 5:  Εγγυήσεις 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου 

Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Άρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 

Άρθρο 11: Έκπτωση Αναδόχου - Διάλυση Σύμβασης 

Άρθρο 12: Διοικητική - Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 



3 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Σ .Υ. )  

 

Άρθρο 1 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 
 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Λαμιέων. 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι o Δήμος Λαμιέων. 

Εργοδότης είναι o Δήμος Λαμιέων  

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Το Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.  

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων 

του Δήμου Λαμιέων. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή 

του αναδόχου. 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που 

θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 

Έγγραφα σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 

2 του ν. 4412/2016 είναι τα ακόλουθα: 

α) η Διακήρυξη και η Προκήρυξη σύμβασης , 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

γ) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

δ) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη 

ε) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. 

στ) το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),  

ζ) το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής, 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την  

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Η παρούσα Σ.Υ. αποτελείται από 13 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και 

προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 

περιλαμβάνονται στο τεύχος «Διακήρυξη», ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

σύμβασης στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων». 

 
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
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ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Συμφωνητικό 

2. Διακήρυξη 

3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) 

5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

6. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ) 

7. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής (ΤΠΑ) 

 

 

Άρθρο 2 :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι το γραφείο του, τα γραφεία της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και η περιοχή εκτέλεσης του έργου. Οι υπηρεσίες του αναδόχου παρέχονται 

στις θέσεις και τις χρονικές περιόδους που επισημαίνονται στο Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προϊστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά 

τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν 

τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό. Το 

συμφωνητικό θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Λαμιέων. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτή προσδιορίζεται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Η έναρξη της προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 

ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

2.1.4 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, 

αν δεν ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 

2.1.5 Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί 

χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην διακήρυξη ή στα τεύχη του 

διαγωνισμού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις 

προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις 

του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016. 

 
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο 

οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο. Για την 

αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο 

του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 
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καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται 

στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας 

των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 

σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον 

γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα 

αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, 

κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 

παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν 

την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται 

κατά το άρθρο 183 του Ν. 4412/2016. 

 
2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά  

στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων». 

 

 

Άρθρο 3 :  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την 

υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη και στο Τεύχος 

Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 

εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η 

αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή 

της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν. 4412/2016). 

3.3 Το επιστημονικό προσωπικό του αναδόχου ταξινομείται σε διακριτά επίπεδα από άποψη 

εμπειρίας σε συναφείς υπηρεσίες και μελέτες και για τις ειδικότητες που αναφέρονται στη 

Διακήρυξη και στο Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

 

 

 

Άρθρο 4 :  ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
4.1 Αμοιβή του αναδόχου 
 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. 
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4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την 

Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών 

που έχουν παρασχεθεί. 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αναλυτικότερα ο ανάδοχος θα 

πληρωθεί τμηματικά ως κάτωθι: 

 Ποσοστό 95%, που αφορά στην υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου κατά τη φάση 

κατασκευής των έργων. Η πληρωμή αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την εξέλιξη του φυσικού 

αντικειμένου που θα πιστοποιείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου που θα αποδοθεί στον Τεχνικό 

Σύμβουλο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (ή στην περίπτωση 

που δεν γίνεται Προσωρινή Παραλαβή της αντίστοιχης Οριστικής Παραλαβής) των έργων 

κατασκευής. 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής,  που 

ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 - 7 του άρθρου 187 του Ν. 

4412/2016. 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

I. Τιμολόγιο 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των 

μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της  

απαίτησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι : 

(α)  Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 

τέλη  και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης 

και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως  τα ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, 

ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β)  Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 
 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 

δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του 

μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Νόμου 4412/2016. 

 

4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, 

έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 

κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 

τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση 
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των υπηρεσιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην 

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής. 

Αναθεώρηση των τιμών μονάδος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ή της  

ορισθείσας κατ’ αποκοπήν αμοιβής δεν θα ισχύσει παρά μόνο στις περιπτώσεις που  

ορίζονται στο άρθρο 186 του Ν. 4412/2016. 
 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τις 

υπολειπόμενες υπηρεσίες, κατά το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. 
 

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο 

και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

 
4.3 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται  

από τον Εργοδότη θα είναι σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 5 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 

εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ. 
 

5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) προσαρτάται στη Διακήρυξη. 
 

5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 
 

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Εφόσον 

υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 
 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση 

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση  του 

Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 

του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 

Άρθρο 6 :  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των 

υπηρεσιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν. 4412/16, 
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ως ακολούθως: 

I. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης μέχρι του 20% αυτής, ποινική ρήτρα 

ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης η οποία 

προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται 

στην παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4412/16, υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες. 

II. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης πέραν του 20% και μέχρι του 30% 

αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής 

υπολογιζόμενης ως ανωτέρω. 

III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 1/3 του καθαρού χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 191 του Ν. 4412/16. 

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για  

υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση 

της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 

μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

 

 

Άρθρο 7 :  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 

εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 8 :  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 

8.1.1   Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις  του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο Τεύχος τεχνικών δεδομένων που συνοδεύει την Διακήρυξη με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές 

οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ότι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 



9 

 

 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. 
 

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 195 του Ν. 4412/16. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της 

Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 

8.4 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του. 

 

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και 

τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της  Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 

του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο 

Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
 

8.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση 

/ διαχείρισή τους σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στο Τεύχος τεχνικών 

δεδομένων. 

 

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστεθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία και τον τύπο του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 

υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 

προγράμματα. 

 

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 

υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 
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8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 

θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων  

του. 
 

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κλπ),  

για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη. 

 

8.11 Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 9 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 
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Άρθρο 10 :  ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

 
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 

Νόμο και την παρούσα (άρθρο 12). 

 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την παρ. 1.3 της 

παρούσας. 
 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή  

της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 

τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 

προσφοράς τους. 

 

10.3 Ανωτέρα βία 

10.3.1    Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης βίας», 

τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα  γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 

εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 

των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 
 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν  

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 

Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 

νόμου. 

 

 

Άρθρο 11 :  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/16. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 

υποχρεωτικά. 
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Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας. 

 

11.2 Διάλυση της σύμβασης 

11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, με αποζημίωση του αναδόχου. 

11.2.2 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του 

αναδόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον 

Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η 

ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει 

δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Ν. 4412/16. 

11.2.3 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει  

όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. 

Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να 

ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

11.2.4 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία 

διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του Ν. 4412/16. Διάλυση της σύμβασης μπορεί  

να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν. 

4412/16. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

11.2.5 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην 

περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

11.2.6 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την 

αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της 

διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται 

ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών 

προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης 

ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν. 4412/16 διαδικασία. 

11.2.7 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει 

λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη 

και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές 

παρατάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 192 του Ν. 4412/16. 

 

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Ν. 4412/16, ή αν αυτός τεθεί υπό 

εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 

υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α. 

 

11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που 

εκδίδεται από την Δ.Υ., όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο, όπως 

αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του 

υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός ενός (1) μήνα από 

την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση της 
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βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης.. 

 

 

Άρθρο 12 :  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 

στο Ν. 4412/16. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

 

 

Άρθρο 13 :  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

13.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
 

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / 

και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα  

βαρύνει τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων 

σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 

 
 

 

 

ΛΑΜΙΑ,  07 / 05 /2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ,   07 / 05 /2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 

Σελίδα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την παροχή της τεχνικής -επιστημονικής υπηρεσίας : 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» 
 

με εκτιμώμενη αξία : 74.157,83 (με ΦΠΑ 24%) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 ΛΑΜΙΑ       -9-2020 

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 

 ΑΔΑΜ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
       Αριθ. Μελ :39/2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ » 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
                  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 

74.157,83 (με ΦΠΑ 24%) 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κ.Α.: 30.6162.0062 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ / Διεύθυνση Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φλέμινγκ&Ερ. Σταυρού 

Πόλη Λαμία 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35 131 

Τηλέφωνο 22313-51544-51542 

Φαξ 22310-22465 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  i.dimitropoulos@lamia-city.gr 
 

Αρμόδιος για πληροφορίες1  Σ. Ρίζος –rizos@lamia-city.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι oΔήμος Λαμιέων  και ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 2 
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.lamia.gr. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Φλέμινγκ &Ερ. Σταυρού, 35 131 Λαμία 
γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες : Σ. Ρίζος 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : Φλέμινγκ &Ερ. Σταυρού, 35 131 Λαμία, τηλ: 
22313-51542 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης3 

                                                           
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
3 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαμιέων. Η δαπάνη για την εν 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.6162.0062 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020  του Φορέα 4. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  θα αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (ΤΣ) για την 
υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης συγκοινωνιακής λειτουργίας της 
περιοχής του έργου (κεντρική περιοχή της πόλης της Λαμίας) και στην διαμόρφωση προτάσεων 
αναβάθμισης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και της συγκοινωνιακής λειτουργίας στην  παραπάνω 
περιοχή. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα παρακάτω: 

 Διαπίστωση των προβλημάτων στη συγκοινωνιακή λειτουργία της περιοχής του έργου με έμφαση 
σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων η υλοποίηση των οποίων 
θα επιφέρει τις προσδοκώμενες βελτιώσεις. 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διαμόρφωση προτάσεων/επεμβάσεων  που θα αφορούν τόσο σε 
θέματα λειτουργίας (αλλαγές κατευθύνσεων, απαγόρευση κινήσεων, πεζοδρομήσεις τμημάτων 
οδών , δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης  , επανεξέταση των θέσεων στάθμευσης  (πιάτσες) 
ταξί , δημιουργία σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μετατόπιση διαβάσεων πεζών, 
αλλαγές στην προτεραιότητα), όσο και θέματα γεωμετρικών βελτιώσεων (διαπλάτυνση 
λωρίδων/ερεισμάτων, μετατόπιση νησίδων) και εξοπλισμού της οδού (οριζόντια/κατακόρυφη 
σήμανση, τροποποίηση η κατάργηση φωτεινής σηματοδότησης ασφάλιση, ειδικές διατάξεις, κτλ.), 
στην κεντρική περιοχή της πόλης. 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην οριοθέτηση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας και στην διαμόρφωση 
των κατάλληλων επεμβάσεων για την μείωση της ταχύτητας των οχημάτων. 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διερεύνηση διαμόρφωσης οδών σε λεωφορειόδρομους 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71311200-3. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.157,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.804,70  ΦΠΑ : € 14.353,13). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 9 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  προσφοράς, βάσει της σχέσης 
ποιότητας - τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

                                                           
4 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “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», 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,6 

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

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

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

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

                                                           
5 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
6 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 Της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2519) «Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016». 

 Του αριθ 3/2020 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθ/δας , το οποίο γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της διαδικασίας 
διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016 : «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ»).  

 Της υπ’ αριθ.39/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών έργων 

 Του με αρ. πρωτ. 32969/28-8-2020 πρωτογενούς αιτήματος του Δήμου Λαμιέων για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ: 20REQ007233471. 

 Της με αρ. ΑΑΥΣ 718/3-9-2020  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ007296652. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, στη συμβολή των οδών 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, στη Λαμία, την 22α του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη, του έτους 
2020, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα 
διαγωνισμών, 1ος όροφος. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 
10:30π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ).  

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 
έδρας του νομού. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 
ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   : www.lamia.gr. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. H προκήρυξη  
2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  
3. Η αριθ 39/2020 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων) 
4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
5. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους , που 
ανέρχεται σε 10,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 
αναπαραγωγή. 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 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 
ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι(6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.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 το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 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 το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα(πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13)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.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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 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 σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών παρέχονται στο Παράρτημα VI της παρούσης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την συμμετοχή στον διαγωνισμό (άρθρο72 του Ν 
4412/2016). 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε 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, 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 
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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 
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέαςέχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, 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.  

ή/και 

γ) 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 
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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.  

2.2.2.3Διαγράφεται 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείρισηαπό 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 μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει 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,  

(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 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,  

(στ) εάν 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 3.2 της παρούσας,  

(ζ) εάνη αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεδειγμένα 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. 

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.2.6.Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 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 (αυτoκάθαρση). 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, 
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.2.7. 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. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 
τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) ίσο ή μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του προϋπολογισμού της 
συμβατικής αμοιβής (ήτοι 180.000 € με στρογγύλευση). 

Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση δεν μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας αλλά θα πρέπει ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης 
/κοινοπραξίας να καλύπτει πλήρως την εν λόγω προϋπόθεση. Για να διασφαλιστεί ότι το μέλος αυτό θα 
έχει ουσιαστικό ρόλο και ευθύνη στην εκτέλεση της σύμβασης, θα πρέπει ταυτόχρονα να συμμετέχει σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70% στη συνολική αμοιβή της σύμβασης. Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης 
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
α)Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκπονήσει, κατ’ ελάχιστον: 
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 Δύο (2) κυκλοφοριακές μελέτες για πόλεις άνω των 40.000 κατοίκων της τελευταίας απογραφής,εκ 
των οποίων η μια (1) κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), με χρήση του κυκλοφοριακού 
προτύπου (ανάπτυξη ή/και προσαρμογή, χρήση του προτύπου για την αξιολόγηση εναλλακτικών 
σεναρίων). 

 Δύο (2) μελέτες εφαρμογής σχεδιασμού κυκλοφοριακών παρεμβάσεων/ διαμορφώσεων σε οδικά 
δίκτυα πόλεων (κεντρικές περιοχές με εμπορική δραστηριότητα: πυκνή δόμηση, κτλ.), εκ των 
οποίων η μια (1) κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), με αντικείμενο τη βελτίωση της 
κυκλοφοριακής λειτουργίας οδικών τμημάτων & διασταυρώσεων, και την αύξηση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας, με ελάχιστη αμοιβή μελέτης για καθεμιά εξ αυτών 60.000 ευρώ. Καθεμιά από 
τις μελέτες αυτές πρέπει να περιλαμβάνει και εκπόνηση μελέτης φωτεινής σηματοδότησης για 15, 
κατ’ ελάχιστο, διασταυρώσεις. Εκ των μελετών αυτών, τουλάχιστον η μία θα πρέπει να έχει 
υλοποιηθεί/κατασκευαστεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία(διαμορφώσεις κόμβων και 
προγράμματα ΦΣ).  

 Μια (1) παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε συναφές αντικείμενο με την παρούσα 
(βελτίωση κυκλοφοριακής λειτουργίας κλπ.) την τελευταία πενταετία (5-ετία)με ελάχιστη αμοιβή 
50.000 ευρώ. 

Η απόδειξη των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων 
στοιχείων τεκμηρίωσης όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή εκδοθέντα τιμολόγια ή σχετικές συμβάσεις 
κτλ. Τα ανωτέρω έργα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία πενταετία (2019, 2018, 
2017, 2016, 2015). 

Ο συμμετέχων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με 
τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου 
υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό. Επίσης, απαιτείται 
κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή 
τιμολογίων πληρωμής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Στην προσφορά του ο προσφέρων θα επισημαίνει με σαφήνεια ποια έργα καλύπτουν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις, παραθέτοντας τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1- Πίνακας Συμβάσεων 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       

       

 

β) να διαθέτουν Ομάδα Τεχνικού Συμβούλου με τουλάχιστον τα εξής μέλη: 

(1) Υπεύθυνος έργου - Συγκοινωνιολόγος μηχανικός  
(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων – Συγκοινωνιολόγος μηχανικός  
(3) Υπεύθυνος διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων και προτάσεων – Συγκοινωνιολόγος 

μηχανικός  

γ)να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία σύμφωνα με τον Πίνακα 2 

Πίνακας 2- Απαιτούμενα προσόντα μελών Ομάδας Συμβούλου 

α/α Θέση Εκπαίδευση Ειδικότητα Γενική 
επαγγελματι

Ειδική 
επαγγελματική 
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κή εμπειρία εμπειρία 

1 Υπεύθυνος έργου Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Πολιτικού ή 
Τοπογράφου 
Μηχανικού 

και 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών σε 
αντικείμενο σχετικό 
με τις μεταφορές 
και την 
Κυκλοφοριακή 
Τεχνική 

Συγκοινωνιο
λόγος 

 

Είκοσι (20) 
έτη 

Συμμετοχή ως 
Υπεύθυνος Έργου 
στην υλοποίηση 
τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) 
ολοκληρωμένων 
έργων της 
παραγράφου α) 
του παρόντος 
άρθρου 

2 Υπεύθυνος 
επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων 

– Συγκοινωνιολόγος 
μηχανικός  

 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Πολιτικού ή 
Τοπογράφου 
Μηχανικού 

και 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών σε 
αντικείμενο σχετικό 
με τις μεταφορές 
και την 
Κυκλοφοριακή 
Τεχνική 

Συγκοινωνιο
λόγος 

 

Δέκα (10) έτη Εμπειρία στην 
επεξεργασία και 
ανάλυση  
κυκλοφοριακών 
δεδομένων με 
χρήση 
κυκλοφοριακού 
προτύπου σε τρία 
(3) 
ολοκληρωμένα 
έργα τα 
τελευταία πέντε 
(5) χρόνια 

3 Υπεύθυνος 
διαμόρφωσης 
εναλλακτικών 
σεναρίων και 
προτάσεων 

– Συγκοινωνιολόγος 
μηχανικός  

 

Πτυχίο 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Πολιτικού ή 
Τοπογράφου 
Μηχανικού 

 

Συγκοινωνιο
λόγος 

 

Δέκα (10) έτη Εμπειρία στη 
διαμόρφωση και 
αξιολόγηση 
εναλλακτικών 
σεναρίων και 
προτάσεων σε 
τρία (3) 
ολοκληρωμένα 
έργα τα 
τελευταία πέντε 
(5) χρόνια 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης – επί ποινή αποκλεισμού – 
οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο 
ISO 9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά στο ακόλουθο: Σχεδιασμός, 
Μελέτη, Επίβλεψη και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού. 
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2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ,ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το ΠαράρτημαΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.2.1της 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 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 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. 

2.2.8 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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 ν. 4412/2016  

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 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β8 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 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.  
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Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 
2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 
του ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· 
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 δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 
κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5: 

α) Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του 
πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από απλή 
ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων .Σε περίπτωση εμπειρίας από 
ιδιωτικό τομέα, η τεκμηρίωση αποδεικνύεται από την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων 
φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή ιδιωτικών συμφωνητικών, 
συνοδευόμενα από ευανάγνωστη φωτοτυπία των σχετικών τιμολογίων και τα αποδεικτικά εξοφλήσεων 
αυτών. 

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο 
τα έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης, για τα οποία απαιτείται ειδική τεχνική 
ικανότητα και επάρκεια και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
οικονομικών φορέων. Στον κατάλογο έργων θα αναφέρεται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή, Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου, η Περίοδος Υλοποίησης, η Οικονομική Αξία της 
Σύμβασης και το Ποσοστό Συμμετοχής. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε έναενιαίο Κατάλογο 
Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

β) Η εμπειρία των μελών της Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, στο 
οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Υπεύθυνος Έργου/Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου/Μέλος Ομάδας 
Έργου» καθώς και ότι δεσμεύονται και αποδέχονται να συμμετάσχουν στην ΟμάδαΈργου του 
υποψηφίου Αναδόχου, εφόσον ο υποψήφιος αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος της παρούσας σύμβασης 
και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Το βιογραφικό θα περιέχει και κατάλογο έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει Τίτλο του Έργου, Αναθέτουσα 
Αρχή, Θέση και Καθήκοντα στο Έργο και Απασχόληση στο Έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. 

γ) Τα τυπικά προσόντα των μελών της Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου αποδεικνύονται με φωτοαντίγραφα 
τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση ξενόγλωσσων σπουδών, οι τίτλοιή έγγραφα για την απόδειξη αυτών 
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και να κατατίθενται ο ξενόγλωσσος τίτλος και η μετάφραση 
αυτού σε απλά αντίγραφα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ 
πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις 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.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστηςσχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προσδιοριστεί στη βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 
που θα προκύψει από την αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων 
που δεν αποκλείστηκαν. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζόμενων με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο 
όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Κατανόηση του έργου – Τεχνική Έκθεση 

Κατανόηση του αντικειμένου, του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων 
του έργου, σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς, συμμόρφωση 
στις απαιτήσεις του έργου 

Σ1: 30% 

Κ2 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οργάνωση και ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων, 
εργαλείων και παραδοτέων. 

Προγραμματισμός υλοποίησης έργου: Φάσεις/Παραδοτέα έργου – 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 

Σ2: 30% 

Κ3 

Ομάδα Τεχνικού Συμβούλου 

Οργάνωση Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου 

Εμπειρία σε παρόμοια έργα: Πλήθος και αξία ολοκληρωμένων 
συμβάσεων 

Σ3: 40% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει 
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Κριτήρια με βαθμολογία 
μικρότερη των 100 βαθμών (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας)επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΣΒΤΠ = (30%*Β1) + (30%*Β2) + (40%*Β3) 

Όπου: 

 ΣΒΤΠ = Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 
 Β1 = Η βαθμολογία για την Κατανόηση του Έργου – Τεχνική Έκθεση 
 Β2 = Η βαθμολογία για τη Μεθοδολογία 
 Β3 = Η βαθμολογία για την Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου 

 

Για την τελική αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προσδιορίζεται ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής 
Προσφοράς (ΤΒΤΠ), ο οποίος αποτελεί το πηλίκο του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) 
που έλαβε, δια του καλύτερου όλων των αντίστοιχων βαθμών, στρογγυλοποιημένου σε τρία δεκαδικά 
ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100 και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο:  
ΤΒΤΠ = (ΣΒΤΠ/ ΣΒΤΠmax) X 100 



 

 

Σελίδα 23 

όπου ΣΒΤΠmax είναι η συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Ο ΤΒΤΠ θα είναι ένας 
αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (η τεχνική προσφορά με τον υψηλότερο ΣΒΤΠ θα έχει ΤΒΤΠ ίσον με 
100). 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε  = 90% 

Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ), ο 
οποίος αποτελεί το πηλίκο της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς μεταξύ όλων, δια της οικονομικής 
προσφοράς του, στρογγυλοποιημένου σε τρία δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100 και 
υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: 
ΤΒΟΠ = (μικρότερη κατατεθείσα οικονομική προσφορά / οικονομική προσφορά βαθμολογούμενου) Χ 
100 
όπου ως οικονομική προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, έναντι του οποίου προτίθεται ο 
κάθε υποψήφιος ανάδοχος να εκτελέσει το σύνολο του έργου που περιγράφει στην τεχνική προσφορά 
του. Ο ΤΒΟΠ θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (η οικονομική προσφορά με τον 
χαμηλότερο ΤΒΟΠ θα έχει ΤΒΟΠ ίσον με 100). 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε = 10% 

 
Τελική αξιολόγηση των προσφορών 
Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών, με βάση την  βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, θα 
υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ), ο οποίος αποτελεί το άθροισμα της ΤΒΤΠ 
και ΤΒΟΠ του κάθε υποψηφίου αναδόχου, βαθμολογημένων με συντελεστή βαρύτητας 90% και 10% 
αντίστοιχα και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: 
ΤΒΣΠ = (ΤΒΤΠ Χ 0,90) + (ΤΒΟΠ Χ 0,10) 
Ο προκύπτων αριθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο μ(2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 
Προσφοράς (ΤΒΣΠ) 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 
για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικάείτε 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία 

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Φλέμινγκ 
και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία ΤΚ 35131 
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 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Φλέμινγκ 
και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία ΤΚ 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 
1.5 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. 

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 τις Υπηρεσίες: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»  

με αναθέτουσα αρχή: 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 22/10/2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον 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). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά», 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της 
ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
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Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ). 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα / στοιχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», και της  αριθ 42/2020 μελέτης του 
Δήμου περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα 
υπογεγραμμένο. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, βάσει των τιμών  αναφοράς, που είναι 59.804,70 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 
αρχή στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
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 λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. 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 το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως 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.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά όσων υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
της παρούσας.  

Η διαδικασία καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
καταγράφεται σε ένα πρακτικό. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, οι φάκελοι με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν πλήρεις αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση οικονομικών προσφορών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
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κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Στο πρακτικό αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης καταγράφει τη συνολική βαθμολόγηση των αποδεκτών 
προσφορών, καταχωρεί την κατάταξη των προσφορών και εισηγείται την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών 
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινοποιείται μαζί με τα πρακτικά αξιολόγησης στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που έχει τη 
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των 
βαθμολογιών του 1ου και 2ου κριτηρίου τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την 
ίδια συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας,δέκα(10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής. 

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 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. Το παρόν 
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, , σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2019. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του 
ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. .  

3.4 Ενστάσεις 

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 φορέαή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 
της παρούσας.  
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠαράρτημαVI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

- Η πρώτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%) και θα καταβληθεί με την υποβολή του σχετικού παραδοτέου της Φάσης Α’, όπως αυτό 
περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. 

- Η δεύτερη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%) και θα καταβληθεί μετά την αποδοχή (έγκριση) του παραδοτέου της Φάσης Α’ . 

- Η τρίτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%) και θα καταβληθεί με την υποβολή του σχετικού παραδοτέου της Φάσης Β’, όπως αυτό 
περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. 

- Η τέταρτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%) και θα καταβληθεί μετά την αποδοχή (έγκριση) του παραδοτέου της Φάσης Β’ και την οριστική 
ανεπιφύλακτη παραλαβή του συνόλου του έργου . 

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την υποβολή λογαριασμών , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 187 του Ν 4412/2016, και με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

5.2.2.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του άρθρου 
198 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει ένσταση κατά την διαδικασία που αναλυτικά αναφέρεται στο 
παραπάνω άρθρο. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί απότην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία  που θα ορίσει για το λόγο αυτό , με απόφασή της για την παρακολούθηση της 
σύμβασης επιβλέποντα μηχανικό  της υπηρεσίας. 

Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επιβλέποντα η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Στο χρονικό 
αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 189 του Ν 4412/2016. 

6.3.2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει 
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

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

 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ      …………….2020  ΛΑΜΙΑ,   …………2020 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ   
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

   
   
   
   

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

 
 
 
 
 
 
 

  

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ……………./2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ρίζος Σωτήριοσ 
Τηλ. 2231351542 
Ηλ. Ταχυδρ.: rizos@lamia-city.gr 

 

 

 

Θέμα:Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης της Τεχνικής-
Επιστημονικής Υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βελτίωση 
της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης  της Λαμίας» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 39/2020 μελέτη της 

Υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βελτίωση της 
συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης  της Λαμίας»  με προϋπολογισμό 74.157,83 € 
με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 126/2020 (ΑΔΑ:ΩΧΖΦΩΛΚ-ΖΔ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η 
Υπηρεσία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους με πίστωση 74.400,00€ για το 
2020 και Κ.Α. 30.6162.0062 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007233471 και έγινε 
εγκεκριμένο με την αρ. ΑΑΥΣ 718/3-9-2020 (ΑΔΑ:6ΦΗΔΩΛΚ-8Ν9) Απόφαση , με 
δέσμευση πίστωσης 74.157,83€ για το 2020. 

  
Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης  της Λαμίας» για 
τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του 
Ν.4412/16 (για δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ιδίου 
Νόμου). 

 
  
Λαμία,  16 – 9 – 2020 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 

Λαμία,  16  – 9 – 2020 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κώδικας: 351 31  ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες :  Βασίλειος Νικολάου 
Αρ. τηλεφ.     :  2231351088 
Αρ. FAX        :  2231351088 

E-mail:  vassilis.nikolaou@lamia-city.gr 

 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ 
ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ο Υ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
 

Στη Λαμία, την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. οι παρακάτω 
υπογράφοντες: 

1. Βασίλειος Νικολάου, ΠΕ Γεωπόνων, ως Πρόεδρος 
2. Ευάγγελος Κούρτης, ΤΕ Δασοπονίας, ως τακτικό μέλος 
3. Σπυρίδων Νιάνιος, ΤΕ Μηχ/κών, ως τακτικό μέλος 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 407/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων,  την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών για  το έτος  2020, συνήλθαν στο  
Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμιγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την παραλαβή 
και αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων στον  συνοπτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την 
υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», ο 
οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 32848/27-8-2020 διακήρυξη των 
Διευθύνσεων: Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης. 
Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών όπως στη διακήρυξη 
ορίζεται,  η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. 

Ενώπιον της Επιτροπής δεν κατατέθηκαν φάκελοι προσφοράς. Στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, μία προσφορά η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή, 
από τον παρακάτω οικονομικό φορέα: 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 
34509/7-9-2020 & 

ώρα 09:07 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε σφραγισμένο τον κύριο φάκελο προσφοράς, ο οποίος 
ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονταν εξωτερικά και 
υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή, δεδομένου ότι υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά, αποφάσισε να 
ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς σε μία μόνο συνεδρίαση. 

Στη συνέχεια, αποσφράγισε τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς και μονογράφησε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε, αλλά μονογράφτηκε από την Επιτροπή 
και φυλάχθηκε, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς 
του φορέα και διαπιστώθηκε ότι ο φορέας ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. υπέβαλε 
δικαιολογητικά  τα οποία είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση - βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 
φορέα, σύμφωνα με τα επιμέρους κριτήρια του άρθρου 2.3 της διακήρυξης. Η 
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει ως το γινόμενο 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Χ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αντιστοιχεί σε 
αυτό. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς εμφανίζεται αναλυτικά στους  
παρακάτω πίνακες: 

ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σi x  Κi 

Κ1 
Η ορθότητα αντίληψης από τον 

οικονομικό φορέα του αντικειμένου 

και των απαιτήσεων της σύμβασης 

Σ1 - 40% 100 40,00 

Κ2 

Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση 

της καταλληλόλητας και 

αποτελεσματικότητας της 

μεθοδολογίας υλοποίησης 

Σ2 - 30% 100 30,00 

Κ3 

Η ορθολογική ανάλυση του 

αντικειμένου της σύμβασης σε 

ενότητες εργασιών και σύνδεσή 

τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 

παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

Σ3 - 20% 100 20,00 

Κ4 

Η επάρκεια και σαφήνεια 

κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη 

της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα 

διοίκησης 

Σ4 - 10% 100 10,00 
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 Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας 100,00 

 

Από τα περιλαμβανόμενα στην τεχνική προσφορά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο φορέας 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο κεφάλαιο “Τεχνικές 
Προδιαγραφές” της αρίθμ. 31/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων (παράρτημα Α της Διακήρυξης). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά, ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒΤΠ) και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΒΤΠ) της τεχνικής προσφοράς έχουν ως εξής: 

 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΒΤΠ) 

ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 
ΤΒΤΠ = (ΣΒΤΠ / ΣΒΤΠmax) 

100/100 = 1 

 

Η Επιτροπή προχώρησε την Τρίτη 15/9/2020 (ημερομηνία για την οποία ενημέρωσε 
τηλεφωνικά τον φορέα), στην αποσφράγιση του υποβληθέντος φακέλου οικονομικής 
προσφοράς του.  
Αφού προέβη στη μονογραφή αυτής κατά φύλλο, διαπίστωσε ότι αυτή έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αρίθμ. 
31/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και διαμόρφωσε τον 
κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ Οικον. Προσφορά 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Οικον. Προσφορά 
(με ΦΠΑ 24%) 

1 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 59.000,00 € 73.160,00 € 

Με βάση την ανωτέρω οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος υπολογίστηκε ο  
Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς(ΣΒΟΠ) ως ακολούθως: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒΟΠ) 
ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

ΣΒΟΠ=(Ελάχιστη κατατεθείσα οικον. προσφορά χωρίς ΦΠΑ/ 
οικον. προσφορά βαθμολογούμενου χωρίς ΦΠΑ) 

59.000,00 / 59.000,00 
= 1 

Για την τελική αξιολόγηση της ανωτέρω προσφοράς, με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας-τιμής, υπολογίσθηκε η Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς (ΣΒΠ) η οποία 
προκύπτει  από την συσχέτιση του Τελικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ)  και 
του Συνολικού Βαθμού Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) του  φορέα και διαμορφώθηκε 
ο κάτωθι πίνακας: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒΤΠ) 
ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

ΣΒΤΠ = Σ1xΚ1 + Σ2xΚ2 +Σ3xΚ3+Σ4xΚ4 

(0,4Χ100) + (0,3Χ100)+ 
(0,2Χ100) (0,10Χ100) 

= 100 

Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς (ΣΒΠ) 
ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

ΣΒΠ = (80 Χ ΤΒΤΠ) + (20 Χ ΣΒΟΠ) 

 
(80 Χ 1) + (20 Χ 1) 

 = 100 
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Επιπλέον 
α) Ο φορέας ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.  ήταν ο μόνος που υπέβαλε προσφορά 
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
β) Εν μέσω μιας δημοσιονομικά δύσκολης περιόδου, η έγκαιρη και άρτια υποβολή  
προτάσεων αναπτυξιακών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Λαμιέων σε 
συνδυασμό με την δυνατότητα χρηματοδότησής τους από άλλους πόρους και όχι 
επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου, είναι ταυτόχρονα αναγκαιότητα αλλά 
και καθήκον. 
γ) Ο έγκαιρος σχεδιασμός και η κατάρτιση προτάσεων προς χρηματοδότηση, σε 
συνδυασμό με τους εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες προγραμματισμού και διαχείρισης 
των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια, αποτελούν ειδικής φύσεως 
υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. 
δ) Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου Λαμιέων δεν δύναται να καλύψει τις 
ανωτέρω ανάγκες για τους κατωτέρω λόγους: 
 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύνθετες και εξειδικευμένες. 
 2. Το θεσμικό και διαχειριστικό περιβάλλον του ΕΣΠΑ και των λοιπών εθνικών 
και αναπτυξιακών χρηματοδοτικών μέσων είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο από τη μία 
προγραμματική περίοδο στην άλλη. 
 3. Το στελεχιακό δυναμικό που υπηρετεί σήμερα στον Δήμο Λαμιέων δε 
διαθέτει -στην πλειοψηφία του- την εμπειρία που χρειάζεται, και εκτός αυτού βαίνει 
διαρκώς μειούμενο κατά τα τελευταία έτη. 

 
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  
1. Την αρίθμ. 32848/27-8-2020 Διακήρυξη των Διευθύνσεων: Υποδομών & Τεχνικών 

Έργων, Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.  

2. Την υποβληθείσα προσφορά 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

η Επιτροπή εισηγείται 

Την ανάδειξη του φορέα ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. με διεύθυνση: Παπαμαύρου & 
Γιαννιτσιώτη, Λαμία - ΤΚ 35133, τηλ.: 2231020000, ΑΦΜ: 999693840 - ΔΟΥ Λαμίας, 
ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», με οικονομική προσφορά 73.160,00 € (με 
ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΟΙΚΟΝ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΟΠ=1 και ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΠ=100, και 
έχει αναλυτικά ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ Οικον. Προσφορά 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Οικον. Προσφορά 
( με ΦΠΑ 24%) 

1 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 59.000,00 € 73.160,00 € 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, σε ημέρα  και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή στον προσωρινό ανάδοχο. 
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού 
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 

Λαμία, 15-09-2020 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βασίλειος Νικολάου, Πρόεδρος 

Ευάγγελος Κούρτης, τακτικό μέλος 

Σπυρίδων Νιάνιος, τακτικό μέλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κώδικας: 351 31  ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες :  Βασίλειος Νικολάου 
Αρ. τηλεφ.     :  2231351088 
Αρ. FAX        :  2231351088 

E-mail:  vassilis.nikolaou@lamia-city.gr 

 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ 
ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού 
αναδόχου για την υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 
Την 7η Σεπτεμβρίου 2020 διενεργήθηκε συνοπτικός  διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υπηρεσία 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», 
προϋπολογισμού μελέτης 73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
Οι όροι του διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. 31/2020 μελέτη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 32848/27-8-2020 
Διακήρυξη και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 339/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, υποβλήθηκε δε σε αυτόν  προσφορά από τον παρακάτω υποψήφιο φορέα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1. ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Υπηρεσιών  2020, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 407/2019 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι υποβλήθηκε στον διαγωνισμό μία μόνο 
προσφορά, αποφάσισε να ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης αυτής σε μία μόνο 
συνεδρίαση.  
Η Επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς του φορέα και διαπίστωσε ότι ο φορέας ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ 
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Κ. Ο.Ε. υπέβαλε δικαιολογητικά  τα οποία είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη. 
Ακολούθησε η αξιολόγηση - βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του φορέα, 
σύμφωνα με τα επιμέρους κριτήρια του άρθρου 2.3 της διακήρυξης το αποτέλεσμα της 
οποίας εμφανίζεται αναλυτικά στους  παρακάτω πίνακες: 

ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σi x Κi 

Κ1 
Η ορθότητα αντίληψης από τον 

οικονομικό φορέα του αντικειμένου 
και των απαιτήσεων της σύμβασης 

Σ1 - 40% 100 40,00 

Κ2 

Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση 
της καταλληλόλητας και 

αποτελεσματικότητας της 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

Σ2 - 30% 100 30,00 

Κ3 

Η ορθολογική ανάλυση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε 

ενότητες εργασιών και σύνδεσή 
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 

παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

Σ3 - 20% 100 20,00 

Κ4 

Η επάρκεια και σαφήνεια 
κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη 
της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα 

διοίκησης 

Σ4 - 10% 100 10,00 

 Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας 100,00 

 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΒΤΠ) 

ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 
ΤΒΤΠ = (ΣΒΤΠ / ΣΒΤΠmax) X 100 

100/100 = 1 

 
Από τα περιλαμβανόμενα στην τεχνική προσφορά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο φορέας 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο κεφάλαιο “Τεχνικές 
Προδιαγραφές” της αρίθμ. 31/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων (παράρτημα Α της Διακήρυξης). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή προχώρησε την Τρίτη 15/9/2020 στην 
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» του μοναδικού 
προσφέροντα φορέα, διαπίστωσε ότι αυτή έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 
εντύπου οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αρίθμ. 31/2020 μελέτη της 
Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και διαμόρφωσε τον κάτωθι πίνακα: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒΤΠ) 
ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

ΣΒΤΠ = Σ1xΚ1 + Σ2xΚ2 +Σ3xΚ3+Σ4xΚ4 

(0,4Χ100) + (0,3Χ100)+ 
(0,2Χ100) (0,10Χ100) 

= 100 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ Οικον. Προσφορά 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Οικον. Προσφορά 
(με ΦΠΑ 24%) 

1 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 59.000,00 € 73.160,00 € 

Με βάση την ανωτέρω οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος υπολογίστηκε ο  
Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς(ΣΒΟΠ) ως ακολούθως: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒΟΠ) 
ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

ΣΒΟΠ=(Ελάχιστη κατατεθείσα οικον. προσφορά χωρίς ΦΠΑ/ 
οικον. προσφορά βαθμολογούμενου χωρίς ΦΠΑ)  X 100 

59.000,00 / 59.000,00 
= 1 

Για την τελική αξιολόγηση της ανωτέρω προσφοράς, με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας-τιμής, υπολογίσθηκε η Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς (ΣΒΠ) η οποία 
προκύπτει  από την συσχέτιση του Τελικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ)  και 
του Συνολικού Βαθμού Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) του  φορέα και διαμορφώθηκε 
ο κάτωθι πίνακας: 

 

Επιπλέον 
α) Ο φορέας ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.  ήταν ο μόνος που υπέβαλε προσφορά 
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
β) Εν μέσω μιας δημοσιονομικά δύσκολης περιόδου, η έγκαιρη και άρτια υποβολή  
προτάσεων αναπτυξιακών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Λαμιέων σε 
συνδυασμό με την δυνατότητα χρηματοδότησής τους από άλλους πόρους και όχι 
επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου, είναι ταυτόχρονα αναγκαιότητα αλλά 
και καθήκον. 
γ) Ο έγκαιρος σχεδιασμός και η κατάρτιση προτάσεων προς χρηματοδότηση, σε 
συνδυασμό με τους εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες προγραμματισμού και διαχείρισης 
των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια, αποτελούν ειδικής φύσεως 
υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. 
δ) Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου Λαμιέων δεν δύναται να καλύψει τις 
ανωτέρω ανάγκες για τους κατωτέρω λόγους: 
 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύνθετες και εξειδικευμένες. 
 2. Το θεσμικό και διαχειριστικό περιβάλλον του ΕΣΠΑ και των λοιπών εθνικών 
και αναπτυξιακών χρηματοδοτικών μέσων είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο από τη μία 
προγραμματική περίοδο στην άλλη. 
 3. Το στελεχιακό δυναμικό που υπηρετεί σήμερα στον Δήμο Λαμιέων δε 
διαθέτει -στην πλειοψηφία του- την εμπειρία που χρειάζεται, και εκτός αυτού βαίνει 
διαρκώς μειούμενο κατά τα τελευταία έτη. 
 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε το από 15/09/2020 Πρακτικό 
διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου. 
 
 

Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς (ΣΒΠ) 
ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

ΣΒΠ = (80 Χ ΤΒΤΠ) + (20 Χ ΣΒΟΠ) 

 
(80 Χ 1) + (20 Χ 1) 

 = 100 
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Μετά τα παραπάνω   

τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 

το από 15/09/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020, που 
αφορά στην υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ»,  
και σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει,  

 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
 τους όρους της 32848/27-8-2020 Διακήρυξης. 

προτείνεται: 
Α. Η έγκριση του από 15/09/2020 Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης 
προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

Β. Η ανάδειξη του φορέα ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.  με διεύθυνση: Παπαμαύρου 
& Γιαννιτσιώτη, Λαμία - ΤΚ 35133, τηλ.: 2231020000, ΑΦΜ: 082785679 - ΔΟΥ Λαμίας, 
ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΟΠ=1 και ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΠ=100, και έχει αναλυτικά ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ Οικον. Προσφορά 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Οικον. Προσφορά 
( με ΦΠΑ 24%) 

1 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 59.000,00 € 73.160,00 € 

 
Επισημαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
άρθρου αυτού. Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή, δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νομιμότητας. 

 
Λαμία,  17/09/2020 

         Για την Επιτροπή 
       Ο Πρόεδρος 

 
 
 
        Βασίλειος Νικολάου 
               Γεωπόνος 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
 από 15/09/2020 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
 και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων 
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

 

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.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη 
σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος.  
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Για το έργο συντάχθηκε 26/2018 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 74.385,29€ 
από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 
Λαμιέων περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό. 

 Με την αρ. 482/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος 
του έργου Χειμάρας Γεώργιος με μέση έκπτωση 52,02%. 

 Η αρ. 58313/05-12-2018  Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 35.668,25 € με 
ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

 Με την αρ. 286/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΛΣΩΛΚ-0Β1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 05-08-2019. 

 Με την αρ. 197/2018 (ΑΔΑ: ΨΜΒΘΩΛΚ-Β01) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική 
σύμβαση. 

 Για το έργο εκδόθηκε η από 05-08-2018 βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης. 

 Με την αρ. 40986/14-10-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου 
Λαμιέων εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.. 

 Με την 433/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΜ2ΩΛΚ-ΟΞΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε η 
επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό 
πρωτόκολλο στις 10-09-2020. 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 

122.719,89€ με ΦΠΑ 13% 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2020 ΧΡΗΣΗ: 2021 

Αρ.Πρωτ.:  

 

Κ.Α.: 15.6481.0001,15.6481.0003, 

60.7341.0001, 60.7341.0002 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  

τoν με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016  

ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

Προϋπολογισμού: 122.719,89€ με Φ.Π.Α. 13%. 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει και 

β) τους όρους της παρούσας και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Πόλη ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35 131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL644 

Τηλέφωνο 22313-51045, 22313-51033 

Φαξ 22313-51045 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grprom@lamia-city.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων. Χαϊλης, Φ. Πατρινός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαμιέων / Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση / 

Υποτομέας ΟΤΑ.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ο.Τ.Α. (Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες) 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην διεύθυνση (URL): www.lamia.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.lamia.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται:  

α) από τον Δήμο Λαμιέων, 

β) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), στο πλαίσιο ένταξης της Πράξης  «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής 

(2020-2021)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - 

ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1596/12-08-2020 της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5070038, 

γ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), στο πλαίσιο ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου 

Λαμιέων»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» 

του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης υπ’ αριθ. 1414/15-4-2016 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5000813. 

Η  δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  του Δήμου Λαμιέων ως εξής: 

Από τακτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, βαρύνοντας τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κωδικούς Εξόδων:  

 15.6481.0001 «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Π.» 

 15.6481.0003 «Προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων» 

Από έκτακτους πόρους και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, βαρύνοντας τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κωδικούς Εξόδων: 

 60.7341.0001 «Έξοδα Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (ΕΕΤΑΑ & Α.Α.Ε.)» 

 60.7341.0002 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων – ΕΣΠΑ» 

Η κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά οικονομικό έτος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού 
Έτος 2020 
Ποσό (€) 

Έτος 2021 
Ποσό (€) 

Σύνολο/Κ.Α.Ε. 
Ποσό (€) 

15.6481.0001 Προμήθεια τροφίμων Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Π.» 
0,00* 31.786,56 € 31.786,56 € 

15.6481.0003 Προμήθεια τροφίμων κοινωνικού 

παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων 
0,00* 40.612,20 € 40.612,20 € 

60.7341.0001 Έξοδα Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής” (ΕΕΤΑΑ & Α.Α.Ε.)» 
0,00* 31.786,56 € 31.786,56 € 

60.7341.0002 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο 

Λαμιέων – ΕΣΠΑ 
0,00* 18.534,57 € 18.534,57 € 

 
Σύνολο/έτος:  0,00 122.719,89 € 122.719,89 € 

* Στο τρέχον έτος 2020 μηδέν ευρώ (0€) διότι η δαπάνη αφορά εξ ολοκλήρου το επόμενο έτος. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων. Τα προς προμήθεια είδη 

περιλαμβάνουν είδη παντοπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου και οπωροπωλείου και θα καλύψουν 

ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας  

Δήμου Λαμιέων. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  

(CPV): 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής». 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 61.744,05 € 8.026,73 € 69.770,78 € 

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 16.703,30 € 2.171,43 € 18.874,73 € 

3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.804,70 € 494,61 € 4.299,31 € 

4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 16.151,00 € 2.099,63 € 18.250,63 € 

5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 10.198,62 € 1.325,82 € 11.524,44 € 

  ΣΥΝΟΛΟ: 108.601,67 € 14.118,22 € 122.719,89 € 

Προσφορές υποβάλλονται για είτε για όλα, είτε για μεμονωμένα τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο 

των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 122.719,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 108.601,67 €, ΦΠΑ 13%: 14.118,22 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αριθ.  6/2020 Μελέτη 

που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά 

βάσει  τιμής. 

1.4   Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ….» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

 τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128), 

 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, παρ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος”, όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007.Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 

(ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 

 Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 

437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. 

ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 

 Του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την με αριθμ. 06/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του 

Δήμου, 

 Το με αρ.πρωτ. 28649/28-07-2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση της προμήθειας, το 

οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ 20REQ007096304. 

 Την με αρ.πρωτ. 36253/17-09-2020 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20 

REQ007325602 και ΑΔΑ: 60ΠΠΩΛΚ-ΚΚΔ. 

 Την αριθ. ………/…..-…..-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

 Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τη σχετική προμήθεια. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …../…../2020 ημέρα …………………. και ώρα 14:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  την 

τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την …../…../2020, ημέρα 

………………… και ώρα 10:30 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/…../2020 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  

http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: …………… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016 :  

1. ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ (Λαμίας)  

2. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Λαμίας) 

3. ΣΕΝΤΡΑ (Λαμία) 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   www.lamia.gr στη 

διαδρομή : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Β.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ ……………………………….), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  Παράρτημα Α (η αριθ. 

06/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης), Παράρτημα Β 

(Έντυπο Οικονομική Προσφοράς), Παράρτημα Γ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]). 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά 

περίπτωση, με: 

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού 

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 «Οικονομική Προσφορά» 

 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» 

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της 

Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων 

και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες 

της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και 

διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον  η αδυναμία αυτή πιστοποιείται από την 

αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της,  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, κυρίως με μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του 

χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 

η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.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 το 

έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 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 το έγγραφο. 

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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13) 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 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 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 σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται όμως, να λάβουν 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16). 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16). 

Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που 

υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να 

κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 

2% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ (2.172,00€), με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα της 

μελέτης για τα οποία θα υποβάλλει προσφορά. Αναλυτικότερα το ποσό της εγγυητικής που αντιστοιχεί για κάθε 

τμήμα αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 61.744,05 € 1.235,00 € 

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 16.703,30 € 334,00 € 

3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.804,70 € 76,00 € 

4 ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 16.151,00 € 323,00 € 

5 ΕΙΔΗ  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 10.198,62 € 204,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ: 108.601,67 € 2.172,00 € 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι …../…../2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αυτό προβλέπεται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι 

περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς 
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τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης 

αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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, 

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 τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 



Σελίδα 12 

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, 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.  

ή/και 

γ) 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. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν 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.  

(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 του οικονομικού φορέα 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 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 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 2.2.5.2 της παρούσας,  

(η) εάν 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 

οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 

2.2.3.2(γ) και 2.2.3.3 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 (αυτoκάθαρση). 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, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
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σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της 

σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 

χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να 

φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, στις 

ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό 

του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ 

όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Ομοίως  και στην περίπτωση μη υπέρβασης του εν 

λόγω ποσοστού, οι σχετικές πληροφορίες  των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ και του μέρους ΙΙΙ, πρέπει να 

παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας με την υποβολή από 
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αυτούς ΕΕΕΣ. Σε όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΕΕΕΣ, επισυνάπτεται χωριστό/ά 

ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του 

υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό 

πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 

του ν. 4412/2016. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 

τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παραγράφο 2.2.3.2, όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές και συγκεκριμένα:  

Πιστοποιητικό, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, της αρμόδιας κατά 

περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από 

τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε περίπτωση 

εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις πιστοποιητικό, που να είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 

αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι.  
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο 

να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 

σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet). 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’ και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, σε 

ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την οποία πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
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εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.3.1  Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) προσκομίζονται: 

• Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (I.K.E.) αντίγραφο του 

καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

τροποποιητικά.  

• Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 

4250/2014).  

• Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί 

με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 

του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 

καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του 

Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για 

την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  

• Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από 

την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 

αυτού. 

• Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα 

του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως 

εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Β.3.2 Σε περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων προσκομίζονται:  

•     Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

o να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

o να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην προσφορά  

o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας 

o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

•    Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του 

για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό. 

Β.3.3  Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  

 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα 

οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων 
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κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, 

για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης 

συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 

προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και,  

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις 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.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 

αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 

είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), 

οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 3. 

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 32 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 

τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, είτε για όλα, 

είτε για μεμονωμένα  τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 

(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 

προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του 

ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 

(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικούς φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 
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Εκτός της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης, οι φορείς υποβάλλουν συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το 

Παράρτημα Β (Οικονομική Προσφορά).    

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, (Δήμος Λαμιέων, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία κατά τις εργάσιμες ώρες), σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται 

σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς», 

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 

και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει να περιέχει τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα 

απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία.  

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες  ενδείξεις.  Οι ως άνω 

ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης (Παράρτημα Γ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη σε μορφή pdf 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/16 και τη διακήρυξη. 

Ειδικότερα για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
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αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται 

έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε 

εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 

χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε 

φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή 

διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα 

τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις 

σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 

υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 

έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

Ως αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν και 

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. 06/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου, χωρίς καμία μεταβολή. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει τιμής, με 

συμπλήρωση τιμής μονάδας, όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το 

σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε 

κατηγορία θα συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς  με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 

εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος Α της παρούσας 

διακήρυξης. 

Πέραν της ως άνω υποβολής, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης ομοίως και επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά υπογεγραμμένο και 

σε μορφή αρχείου .pdf, το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης. 
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Τα εν λόγω έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή .doc, από το Σύστημα. 

Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων, τα κάτωθι:  

 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και να 

υπογράφεται ψηφιακά από:  

α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και  

γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

 Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες η Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.) στην ηλεκτρονική φόρμα 

του Συστήματος, διαφέρει από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της ελεύθερης συμπλήρωσης του 

έντυπου προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ). η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 

αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 

θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 

πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) 

εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 

των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και 

τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. H εκτίμηση και τα σχετικά 

αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών 
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προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως 

κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα αποτελέσματα της 

κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 

κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή 

απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 

της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4.   

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).  Ειδικά τα αποδεικτικά τα 

οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών  που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 

3.2 της παρούσας 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.  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 

της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας, οι 

υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της 

παραγράφου 2.2.4  της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί του Πρακτικού εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού Πρακτικού.  

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή 

απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο 3.4. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του 

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 
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του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.    

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας διακήρυξης 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 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 

πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

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

μέσα επικοινωνίας, άλλως  

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

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης.  

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της 

με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 

ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το 

άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) 

προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 

εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών 

της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται 
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μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. H Α.Ε.Π.Π. 

επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως 

όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε 

(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  

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

ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας 

σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό 

χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το συμφωνητικό. Η 

Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης 

προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, των οποίων ο ανάδοχος 

έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που 

διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του 

όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 

άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 

αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 

του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 

μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου 

έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 

στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 

στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, επαληθεύει 

τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρείς (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την 

ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Δεν θα επέλθει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των προβλεπομένων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. 

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 

θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η 

σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 

των τροφίμων. Ο  εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Καθώς οι 

παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και 

την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την 

οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.   

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. Ειδικότερα για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Δελτία αποστολής τα οποία θα εκδίδονται με κάθε παράδοση των τροφίμων 

- Αντίστοιχο με τα δελτία αποστολής τιμολόγιο εις τριπλούν το οποίο θα εκδίδεται από τον προμηθευτή στο τέλος 

κάθε μήνα. 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει– άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω 

χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 

3 του ν. 4412/2016), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'.  

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 

4% επί του καθαρού ποσού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Διακήρυξης καθώς και 

της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 

να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επί πλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 

5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών 

υλικών- αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν. 4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο 

της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 

στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 

4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Τα υλικά θα παραδίδονται με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις των 

υπηρεσιών του Δήμου (Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Ξενώνας Φιλοξενίας). 

Ειδικότερα: 

Για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα είδη θα παραδίδονται στα κατά τόπους σημεία που 

υπάρχουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τμηματικά, με εξ ολοκλήρου έξοδα και προσωπικό του 

προμηθευτή την αμέσως επόμενη ημέρα από την εκάστοτε παραγγελία των παιδικών σταθμών. Σε περίπτωση 

αντικειμενικής δυσκολίας των κέντρων να δώσουν παραγγελία, υποχρεούται ο μειοδότης να κάνει 

παραγγελειοληψία από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Λαμιέων. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητος 

και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο: Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίνεται στους προμηθευτές 

εγγράφως ή τηλεφωνικώς έξι (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους 

προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. Τα προς 

προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά από τον ανάδοχο ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά και 

κατόπιν συνεννόησης μαζί του, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των 

προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον Προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια. 

Για τον Ξενώνα Φιλοξενίας: Οι παραγγελίες θα δίνονται την προηγούμενη ημέρα και θα εκτελούνται αυστηρά την 

αμέσως επόμενη. Τα είδη θα παραδίδονται στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων με εξολοκλήρου έξοδα και 

προσωπικό του προμηθευτή την αμέσως επόμενη ημέρα από την εκάστοτε παραγγελία. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

για την εμπιστευτικότητα του τόπου παράδοσης. Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας του Ξενώνα να δοθεί 

παραγγελία, υποχρεούται ο προμηθευτής να κάνει παραγγελειοληψία από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Λαμιέων. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες 

του Ξενώνα κάθε φορά. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα, την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 

νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει 

τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό -  

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
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δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν 

μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση 

εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

καθοριζόμενους χρόνους όπως αυτοί προκύπτουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α).  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 

ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και δοκιμές 

σε αυτά. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία, διενεργούνται από διαπιστευμένα 

εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως 

αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη 

μορφή του ελέγχου, αφού λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα). Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η 

ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεση εξέτασης. Το 

κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών. 
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6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, 

περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 

ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 

του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Μελέτη  06/2020 Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 



          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών-  Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: 

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

 
 

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: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 122.719,89€ με Φ.Π.Α. 13% 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. 6/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για 
την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». 
 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  ….. /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

 
 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 



 

1 

 

          

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ         
 
 
Κωδικός CPV 

 
:  122.719,89 € με ΦΠΑ 13%  
 
 
: 15800000-6 Διάφορα προϊόντα     
   Διατροφής  
  

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,
60.7341.0001, 60.7341.0002 

 
ΧΡΗΣΗ: 

 
2021 

 
 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»   

 
 

 
                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  122.719,89 € ευρώ με ΦΠΑ 13%  

 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. Τεχνική έκθεση  
2. Προσμέτρηση  
3. Τεχνικές προδιαγραφές  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης  
5. Συγγραφή υποχρεώσεων   
6. Υποδείγματα οικονομικών προσφορών  



 

2 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ    
  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,    
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,  
  ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  6 / 2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
 
 
Κωδικός CPV 

 
: 122.719,89 € με ΦΠΑ 13%  
 
 
: 15800000-6 Διάφορα προϊόντα     
  διατροφής  
  

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,
60.7341.0001, 60.7341.0002 

         ΧΡΗΣΗ  : 2021 

 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

για το έτος 2021 συνολικού προϋπολογισμού 122.719,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

13% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. 

 
Η ανωτέρω προμήθεια, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 

4412/16.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 122.028,61€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων 

του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς : 

 15.6481.0001: Προμήθεια τροφίμων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Π. 

 15.6481.0003: Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων 

 60.7341.0002: Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων (ΕΣΠΑ) 

 60.7341.0001: Έξοδα Δράσης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ 

(ΕΕΤΑΑ & Α Α.Ε.) 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ομάδα 1 έως 5), καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού 

της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτία 

Πιστοποίησης Τιμών των αντίστοιχων προϊόντων, γεγονός που δεν μας επέτρεψε να 

εναρμονιστούμε ως προς το κριτήριο κατακύρωσης με την παράγραφο 6 του άρθρoυ 95 του ν. 

4412/16. 

 



 

3 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα 

τμήματα τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το 

σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος. 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   20 / 7 /2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 

ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ    
  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,   
    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,  
  ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      6 /2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
 
 
Κωδικός CPV 

 
: 122.719,89 € με ΦΠΑ 13%  
 
 
: 15800000-6 Διάφορα προϊόντα 
Διατροφής 

 
K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,
60.7341.0001, 60.7341.0002 

          
ΧΡΗΣΗ 

 
 : 2021 

 
 

                                                                     2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
    

Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

α/α περιγραφή μ/μ Ενδ. ποσότητα 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 35 

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑΠ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

4 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 800 

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%  1ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 320 

7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (πακέτο 500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

8 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 

9 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

10 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

11 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 250 

14 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

15 ΜΕΛΙ 1 κgr ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

16 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 100% 1 λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

17 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

18 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ κουτί 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

20 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

21 ΞΥΔΙ ΑΠΌ ΚΡΑΣΙ 1λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

22 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 750 

23 ΡΙΓΑΝΗ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

24 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 350gr ΤΕΜΑΧΙΑ 250 

25 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 400 

26 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 180 
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27 GOUDA ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 150 

28 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 140 

29 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 100 

30 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 50 

31 ΚΑΣΕΡΙ ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 130 

32 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΚΙΛΑ 80 

33 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 200 

34 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 450 

35 ΠΙΠΕΡΙ σε συσκευασία κιλού ΚΙΛΑ 10 

36 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30 

37 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΧΥΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ) ΚΙΛΑ 150 

38 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 400 

39 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 350 

40 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 200 

41 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 60 

42 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 180 

43 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκευασία 500γρ.) ΚΙΛΑ 160 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. ποσότητα 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 1150 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΑΧΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 300 

3 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΑΠΑΧΟΣ ΚΙΛΑ 800 

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 120 

5 ΧΟΙΡΙΝΟ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 140 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΙΧΘΥΡΑ) 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. ποσότητα 

1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 250 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. ποσότητα 

1 ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 1kgr ΚΙΛΑ 4500 

2 ΚΕΪΚ ΚΙΛΑ 20 

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΑ 100 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 200 

5 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 

6 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4Χ125γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

7 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr (30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. Ποσότητα 

1 ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυσταλλία) ΚΙΛΑ 400 

2 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 80 

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 200 

4 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 300 

5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 500 

7 ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΚΙΛΑ 300 
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8 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 300 

9 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 120 

10 ΜΗΛΑ στάρκιν φρέσκα ή άλλη ποικιλία ΚΙΛΑ 600 

11 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 750 

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 350 

13 ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) ΚΙΛΑ 3000 

14 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 200 

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 200 

16 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 80 

17 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 10 

18 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 80 

19 ΣΤΑΦΥΛΙΑ - ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 100 

20 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 90 

21 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 

22 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

23 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

24 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

25 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

 

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
    

α/α Περιγραφή μ/μ Ενδ. Ποσότητα 
1 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 1000 

2 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 1200 

3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 1200 

4 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200 

5 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200 

6 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200 

7 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ πακέτο 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 

9 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 

10 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ σε συσκευασία των193-200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 

11 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 770 

12 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ σε δοχείο 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΑ 2500 

13 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 

 
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

1 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4x125 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 

2 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr(30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 

     
Γ) ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
α/α περιγραφή μ/μ Ενδ. Ποσότητα  
1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ πακέτο 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝ ΑΠ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 70 

3 ΑΥΓΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 

4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ φακελάκι 5 τεμ (23%) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

5 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1lit ΤΕΜΑΧΙΑ 400 

6 ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (σκόνη) συσκευασία 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 
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7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 250 

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 1 Kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (πακέτο 500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

10 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

11 ΚΑΚΑΟ 125 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

12 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

13 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ συσκευασία 193-200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

14 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

16 ΚΕΤΣΑΠ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

17 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 12 

18 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

19 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

20 ΜΕΛΙ 1 κgr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

21 ΜΕΡΕΝΤΑ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

22 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

23 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ κουτί 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

24 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

25 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

26 ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90 

27 ΞΥΔΙ ΑΠΌ ΚΡΑΣΙ 1λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

28 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 125 

29 ΗΛΙΕΛΑΙΟ Ή ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

30 ΡΙΓΑΝΗ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

31 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90 

32 ΤΣΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (πακέτο με 10 φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

33 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 100% 1 L ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

34 GOUDA ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 100 

35 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 20 

36 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 30 

37 ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΧΥΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 30 

38 ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 60 

39 ΚΑΣΕΡΙ ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 60 

40 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΕΓΧΩΡΙΟ) ΚΙΛΑ 30 

41 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 30 

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 50 

43 ΠΙΠΕΡΙ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 3 

44 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 10 

45 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΧΥΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ) ΚΙΛΑ 40 

46 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 40 

47 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 3 

48 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 120 

49 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30 

50 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 30 

51 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30 

52 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκευασία 500γρ.) ΚΙΛΑ 60 

 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 30 

 
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 150 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΑΧΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 90 

3 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΑ 100 
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4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 60 

5 ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 60 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 120 
2 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΡΟΔΕΛΑ ΚΙΛΑ 36 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
1 ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ κιλού ΚΙΛΑ 400 

2 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΙΤΟΥ ΚΙΛΑ 30 

3 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4 Χ 125γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40 
4 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr (30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
1 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΑ 30 

2 ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυσταλλία) ΚΙΛΑ 60 

3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 30 

4 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 60 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 120 

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 42 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 80 

8 ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΚΙΛΑ 40 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 60 

10 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 80 

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ 42 

12 ΜΗΛΑ στάρκιν φρέσκα ή άλλη ποικιλία ΚΙΛΑ 120 

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 120 

14 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 250 

15 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 20 

16 ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) ΚΙΛΑ 300 

17 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 90 

18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 120 

19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 30 

20 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 3 

21 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 30 

22 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 30 

23 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 30 

24 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

25 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

26 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

27 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

28 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      20 / 7 /2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 
 

ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    6  /2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:         
 
 
 
Κωδικός CPV: 

 
122.719,89 € με ΦΠΑ 13% 
 
 
 
15800000-6 Διάφορα 
προϊόντα  διατροφής  
   

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,60.7341.0001, 
60.7341.0002 

 
ΧΡΗΣΗ: 

 
2021 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής 

διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας 

 

Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
1. Ελαιόλαδο 

 Θα πρέπει να είναι ΠΑΡΘΕΝΟ. 
 Κατά προτίμηση να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα 
 Να είναι οξύτητας 1%-2% 
 Να είναι σε συσκευασία μεταλλική του 1lt ή των 4lt ή 5lt και να πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων 
2. Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο 

 Γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 
και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25% 

 Κατά προτίμηση να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα 
 Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή 

αραίωσης. 
 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι 

εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 
 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από 

τον κώδικα τροφίμων και ποτών (Κ.Τ.Π.), τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και 
της ΕΕ. 

 Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή 
ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 

 Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν 
γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

3. Τυρί Φέτα 
 Φέτα συσκευασμένη Α ποιότητας Π.Ο.Π. και να αναγράφεται ρητά στη 

συσκευασία το όνομα «φέτα». Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά 
οι ακόλουθες ενδείξεις: α) «ΦΕΤΑ» (FETA), β) Προστατευμένη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-
συσκευαστή, ε) Το βάρος του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής, ζ) 
Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής : 1) Τα δυο πρώτα γράμματα της 
ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξον αριθμός του τύπου συσκευασίας 3) 
Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94). 
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 Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό 
έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
 Κατά προτίμηση να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
 Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 
 Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για 

τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα 
κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 
HACCP. 

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
4. Κεφαλοτύρι 

 Να είναι Α΄ ποιότητας. 
 Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα 

αυτών.  
 Λιπαρά επί ξηρού 28-30%, υγρασία 36-38%. 
 Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
 Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να έχει υποστεί ωρίμανση 

τουλάχιστον 3 μηνών. 
 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 
κώδικα HACCP. 

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
 Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» 

και όχι «τύπου κεφαλοτύρι»  
5. Κασέρι 

 Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας από αγελαδινό γάλα. 
  Να είναι τύπου 40% υγρ. - 40 % λίπος 
 Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της  
 Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την 

νομοθεσία προβλέπεται. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης 
από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να 
τηρεί τον κώδικα HACCP. 

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
 Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι 

«τύπου κασέρι». 
6. Τυρί Γκούντα 

 Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από γάλα αγελαδινό, ημίσκληρο. 
 Να έχει την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο αντικανονικών 

οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση του προϊόντος. 
 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος (τα τρίμματα 

αποκλείονται). 
7. Μέλι 

 Η συγκομιδή και η παραγωγή κατά προτίμηση να  γίνεται στην Ελλάδα και 
αυτό να αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία. 

 Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 
 Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην 

ετικέτα συσκευασίας. 
 Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 
 Να είναι αγνό, φυσικό ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και 

συντηρητικά σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων με 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

8. Αυγά 
 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ των 53-63 γραμ. με αναγραφόμενη ημερομηνία  
 Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα 

θα είναι Α΄ κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 gr 
έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ). 

 Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.  
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Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο 

από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.  
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς 

εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.  
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.  
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή ψύξεως. 
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: 

1. Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό 
αριθμό παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 

2. Επί της συσκευασίας των αυγών η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία 
βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως 
και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα 
της κατηγορίας Α΄. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η 
ημερομηνία συσκευασίας.  

 Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της 
κείμενης Υγειονομικής Νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» Έλεγχος 
μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός  

 Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία 
ωοσκόπησης. 

9.  Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (σε συσκευασία των 1.000γρ.) 
 Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς 

σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 
 Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει 

καμιά μυρωδιά. 
 Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 1.000 ή 500 γραμμαρίων από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη 
συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης .  

 Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 Κατά προτίμηση να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

10.  Ζυμαρικά 
 Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 
 Κατά προτίμηση χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα. 
 Τα μακαρόνια-πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε 

αεροστεγείς συσκευασίες, αναλλοίωτες και απαλλαγμένες από έντομα ή άλλα 
ξένα υλικά 

 Να είναι καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων (ή 1 κιλού )  
 Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και τεχνητών χρωμάτων και αρωμάτων 
 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και ο τόπος παρασκευής. 
11. Όσπρια 

 Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 
γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

 Απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές 
ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης τους. 

 Να είναι σε συσκευασία του ενός(1) κιλού ή σε συσκευασία 500 γραμ. όπου 
αναφέρεται.  

12. Ρύζια 
 Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, 

φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση 
 Απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές 

ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης. 

 Η συσκευασία θα είναι του ενός(1) κιλού ή( σε συσκευασία των 500 γραμ. 
όπου αναφέρεται) εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), 
πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.  
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13.  Καφές Στιγμιαίος (σε συσκευασία των 200 γραμμ.)  
 Ο στιγμιαίος καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε 

συσκευασία των 200 γραμ. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης  

14. Καφές Ελληνικός (σε συσκευασία των 200 γραμμ.) 
 Ο ελληνικός καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε 

συσκευασία των 200 γραμ. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. 

15. Καφές Φίλτρου (σε συσκευασία των 250 γραμμ.) 
 Ο καφές φίλτρου θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε 

συσκευασία των 250 γραμ. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. 

16. Μαργαρίνη 
 Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με 

βιταμίνες 
 Κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. 
 Θα παραδίδεται σε συσκευασία των 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό 

κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην 
συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος. 

17. Μαρμελάδα 
 Η μαρμελάδα να είναι σε διάφορες γεύσεις. 
 Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του 

χρησιμοποιηθέντος είδους. 
 Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά να 

υπάρχει ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. 

18. Ζαμπόν 
 Xοιρινή ωμοπλάτη (θερμική επεξεργασία- 70% χοιρινό) σε φέτες 
 Να είναι παρασκευασμένο και συσκευασμένο σύμφωνα με τις 

υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις  
19. Χυμός 1lt 

 Συμπυκνωμένος φυσικός χυμός 100% σε συσκευασία χάρτινη  
 τύπου TetraPack του 1 lt  
 Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης. 
 Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.  

20. Πραλίνα Φουντουκιού 
 Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και αποβουτυρωμένο γάλα χωρίς 

συντηρητικά, συσκευασία κιλού  
21. Κακάο 

 Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος 
 Τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 

γραμμαρίων. 
 Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
22. Φρυγανιές Σταρένιες 

 Σε συσκευασία των τεσσάρων, βάρους 125 γραμμαρίων το καθένα. 
 Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη 

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 500γρ.  
 Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 
ψυγείου.  

 Να είναι ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα  
23. Ντοματάκι (κονκασέ) 

 Ντομάτα κομμένη σε κύβους. 
 Θα πρέπει να είναι αποφλοιωμένα 
 Συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα 
 Καθ. Βάρους 400 γρ.,  
 Με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς 

προσθήκη συντηρητικών.  
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24. Κέτσαπ 
 Πυκνή σάλτσα με βάση τη ντομάτα 
 Με γλυκόξινη και πικάντικη γεύση. 
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος  
25. Ηλιέλαιο ή Σπορελαιο 

 Να είναι Α ποιότητας ,παρθένο, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα και ελαφρά 
γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από 
τοξικές ουσίες, οξύτητας 1%-2% 

 Να έχει οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος, απαλλαγμένο 
από ξένες οσμές και τάγγιση. 

 Να είναι σε συσκευασία του 1lt ή των 4lt ή 5lt και να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων. 

26. Κορν Φλάουερ 
 Αλεύρι αραβοσίτου για μαγειρική σε χάρτινη συσκευασία των 200gr. 
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

27. Αλεύρι Μαλακό (Φαρίνα) 
 Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500gr. 
 Το αλεύρι φαρίνα θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 

βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία   . 
 Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μη έχει  
 καμία μυρωδιά. 
 Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 500 γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.  

 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
28. Ζάχαρη 

 Λευκή, κρυσταλλική ζάχαρη, απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 
 Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραμμαρίων η 

οποία θα φέρει επάνω την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης  
και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 

 Να είναι λευκή, κρυσταλλική  
 Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

29. Μπαχαρικά-Πιπέρι 
 Μαυροπίπερο τριμμένο 
 Άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές 
 Συσκευασία αεροστεγής, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως 

του προϊόντος 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

30. Μπαχαρικά-Ρίγανη 
 Άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές 
 Συσκευασία αεροστεγής, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως του 

προϊόντος 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

31. Μπαχαρικά-Βανίλιες 
 Φιαλίδια βανίλιας, βάρους 10γραμ. ανά τεμάχιο 

32. Μπαχαρικά-Μπαχάρι κόκκους 
 Άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές 
 Συσκευασία αεροστεγής, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως του 

προϊόντος  
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

33. Μπαχαρικά-Κανέλλα σε ξύλο 
 Άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές 
 Συσκευασία αεροστεγής, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως του 

προϊόντος 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
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34. Αλάτι 

 Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο,  
καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL  
τουλάχιστον 95%.  

 Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 
περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

 Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας 
εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 1000 γραμ., με 
ημερομηνία λήξης κατανάλωσης 

35. Ελιές 
 Σε συσκευασία του ενός (1) κιλού  
 Οι ελιές να είναι Α' ποιότητας, τύπου καλαμών μαύρες μεγάλες, 
 Να μην είναι μαλακές, να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία, 

εγκεκριμένη για την αποθήκευση του προϊόντος του ενός (1) κιλού 
36. Φύλλα κρούστας 

 Φύλλα λεπτά, φτιαγμένα από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας,  
ελαστικό, εύπλαστο 

 Να πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι  
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

 Η συσκευασία των 450γρ να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται 
σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης  

 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
37. Ξύδι 

 Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να 
μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 1ltr. 

38. Κομπόστα Ροδάκινο 
 Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το καθαρό βάρος 

του περιεχομένου καρπού μετά την αποστράγγιση,  η πυκνότητα του 
σιροπιού και η ημερομηνία λήξης.  

 Δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Το βάρος της 
συσκευασίας να είναι ή 1 κιλού ή 500γρ. 

39. Κόρν Φλέικς - Δημητριακά 
 τα Δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως με ή χωρίς σοκολάτα, σε χάρτινη 

συσκευασία των 375gr. 
 Δε θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής 

ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης, β) σύνθεση του προϊόντος, γ) 
περιεκτικότητα σε βιταμινες. 

40. Γιαούρτι στραγγιστό (σε συσκευασία του 1 κιλού) 
 Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Γαλακτοκομικό προϊόν σε  

κρεμώδη κατάσταση που παράγεται από γάλα αγελάδας και  
ανθόγαλα και έχει υποστεί ζύμωση και διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού 
του γάλακτος (στραγγιστό) να είναι πλήρες με 10% λιπαρά 

 να έχει σφιχτή και κρεμώδη υφή. 
 Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες πλαστικές 1000 γραμμαρίων στις 

οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

41. Μπισκότα (τύπου Πτι-Μπερ) 
 τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και  

φυτικές ίνες, σε κατάλληλη συσκευασία των 250gr 
42. Μπισκότα (τύπου Μιράντα) 

 μπισκότα τύπου Μιράντα σε κατάλληλη   συσκευασία 250 γρ 
43. Καραμέλες 

 σε συσκευασία 1 κιλού τύπου gel 
44. Τραχανάς 

 Να αποτελείται από 100% σιμιγδάλι, με γάλα και αυγά σε  
συσκευασία κιλού 

45.  Μπεϊκιν Πάουντερ 
 Διογκωτικό υλικό σε σκόνη. 
 Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία  κουτιού των  
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 200 γραμμαρίων  
 Να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία  
 λήξης του προϊόντος. 
 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

46. Κατεψυγμένα Λαχανικά 
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες 

ξένες ύλες 
 Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά 

και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: 
α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς 

κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» 
β) η ημερομηνία λήξης 
γ) ο προσδιορισμός παρτίδας 
δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη  

μετά την απόψυξη». 
 Γενικά τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να πληρούν µε τις 

εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις 
και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

          47.Ταχίνι με κακάο 
                         Ταχίνι με κακάο και καστανή ζάχαρη χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία των 5050

            350 γραμ. 
          48.  Τοματοπολτός 
               Πολτός τομάτας διπλής συμπύκνωσης από ώριμες ελληνικές τομάτες άριστης      
ποιότητας. 

 Συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα 
 Καθ. Βάρους 410 γρ.,  
 Με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς  

προσθήκη συντηρητικών 
 
Β. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. Μοσχάρι Άπαχο (Ποντίκι) άνευ οστού 
 Άπαχο κρέας μόσχου 
 Νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού 
 Αυτοτελές τεμάχιο κατηγορία διάπλασης U2 
 Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα 

 (ηλικίας μικρότερης των 18μηνών) 
 Κατά προτίμηση να  προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα 

 έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή από τον 
προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν 
την προέλευση. 

 Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. 
 Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. 
 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
2. Χοιρινό 

 Νωπό Α΄ ποιότητας 
 Αυτοτελές τεμάχιο κατηγορία διάπλασης U2 
 Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα 

 (ηλικίας μικρότερης των 18μηνών) 
 Κατά προτίμηση να  προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα 

έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή από τον 
προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν 
την προέλευση. 

 Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. 
 Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. 
 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
3.Κιμάς Μόσχου Άπαχος 

  Από κρέας μόσχου άπαχο Α’ ποιότητας άνευ οστού, κατηγορίας 
διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και 
υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία 
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και σύμφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 

  Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύμφωνα µε το Π.∆. 410/94 ο τεμαχισμός 
και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται 
από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις 
απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης 
τεμαχισμού). 

4.Κοτόπουλο Νωπό 70% 
 Τα κοτόπουλα θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης 

υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές 
κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, 
χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και 
χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης.  

 Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους 
στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε. Ο. Κ. 
1538/91 άρθρο 6 και Π.∆. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά 
κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν 
απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, µε 
ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. 

  Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το 
προϊόν να λήγει σε 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε 
παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης 
καθώς επίσης και µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής 
επιθεώρησης. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά και 
απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 
θερμόμετρα 

 
Γ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ κατεψυγμένα ιχθυρά:  

 Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α’ ποιότητας καταψυγμένα  
κατά μονάδα (IQF). Να είναι σε συσκευασία  , όπως διατίθενται στην  
ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις στα ελληνικά:   
α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη  
«βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»  
β) Η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει 
ευανάγνωστες τις ενδείξεις  
της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους γ) 
στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) 
 ΕΕ της εγκατάστασης παραγωγής  
δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά  
την απόψυξη». Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται  
σε κατάσταση κατάψυξης.  

 Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος  
του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο µε τις απαιτήσεις του ιδρύματος.  
Τα χορηγούμενα είδη καταψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό  
επί πάγου σύμφωνα µε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.  

 Θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες των ιδρυμάτων µε αυτοκίνητα - 
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα  
είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι  
πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες  
των ιδρυμάτων. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται µε 
τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα 
παραδίδονται σύμφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες  
κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον  
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

 
Δ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

1. Ψωμί 
 Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από 

αλεύρι τύπου 70%  
  Α΄ ποιότητας, σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg) 
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  Να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και 
ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος 
από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά.  

 Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με 
 δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το 
βάρος του. 

2. Κουλούρια σουσαμένια 
 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το βάρος του 

κουλουριού να είναι περίπου 80γρ να  είναι καλά παρασκευασμένα 
από αλεύρι τύπου 70%  

  Α΄ ποιότητας, να είναι καλά ψημένα, η διόγκωσή του να είναι κανονική 
και ομοιογενής, να είναι εύγευστα και απαλλαγμένα από κάθε 
δυσάρεστη μυρωδιά. 

  Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό τους με 
δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς 
 το βάρος τους 

3. Τυροπιτάκια 
 Από αγνά υλικά , χωρίς συντηρητικά , να περιέχουν υποχρεωτικά αλεύρι 

Α΄ ποιότητας 
4. Τσουρέκια 

 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά 
ολόκληρα αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες 
(μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας. Το βάρος θα είναι 1000γρ 

 
  

Ε. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
1. Οπωρολαχανικά 

 Τα παραδιδόμενα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι της τελευταίας εσοδείας, 
νωπά και πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.  

 Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Φρούτα κατ’ επιλογή 
νοούνται πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας, συσκευασμένα σε τελάρα το 
πολύ δύο σειρών, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο χονδρικό εμπόριο και 
ύστερα από οργανοληπτική εξέταση τους.  

 Απαγορεύεται η προμήθεια άγουρων φρούτων.  
 Οι πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ. θα παραδίδονται  απαλλαγμένα από  ξένες ύλες 

και από κάθε αλλοίωση λόγω κακής συντήρησης. 
  Γενικά τα  είδη οπωροπωλείου θα πρέπει πληρούν  µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών 

 Κατά προτίμηση να  παράγονται στην Ελλάδα και να ανταποκρίνονται στις 
ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 

 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα 
τροφίμων και ποτών. 

 Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 
καταναλωθούν. 

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα 
λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

 Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς και ο 
τόπος παραγωγής τους. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην 
αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί 
για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   20/7/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ    
  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,     
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,  
  ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     6 /2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
 
 
Κωδικός CPV 

 
: 122.719,89 € με ΦΠΑ 13%  
 
 
: 15800000-6 Διάφορα προϊόντα     
  διατροφής  
   

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,
60.7341.0001, 60.7341.0002 

         ΧΡΗΣΗ  : 2021 

 
 
 
 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 

  ΤΜΗΜΑ 1.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 

Ενδ. 

Ποσότητ

α 

Ενδεικτική 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 13% 

Αξία άνευ 

ΦΠΑ 13% 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 35 0,70 24,50 

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑΠ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,84 168,00 

3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1,00 200,00 

4 ΑΥΓΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 0,21 504,00 

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 800 1,46 1.168,00 

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%  1ΚΙΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 320 2,29 732,80 

7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (πακέτο 500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 1,28 153,60 

8 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,71 127,80 

9 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,70 51,00 

10 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 3,00 90,00 

11 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,50 225,00 

12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,50 75,00 

13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 250 1,70 425,00 

14 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1,00 200,00 

15 ΜΕΛΙ 1 κgr ΤΕΜΑΧΙΑ 120 5,05 606,00 

16 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 100% 1 λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 300 1,50 450,00 

17 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,00 50,00 

18 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ κουτί 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,00 40,00 

19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1,40 280,00 
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20 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,40 210,00 

21 ΞΥΔΙ ΑΠΌ ΚΡΑΣΙ 1λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,90 54,00 

22 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο σε 

δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 750 3,48 2.610,00 

23 ΡΙΓΑΝΗ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 11,50 115,00 

24 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 350gr ΤΕΜΑΧΙΑ 250 2,80 700,00 

25 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1,17 468,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 7.275   9.727,70 

  ΤΜΗΜΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

26 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 180 5,00 900,00 

27 GOUDA ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 150 7,20 1080,00 

28 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 140 0,28 39,20 

29 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 100 1,71 171,00 

30 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 50 6,00 300,00 

31 ΚΑΣΕΡΙ ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 130 9,77 1.270,10 

32 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΚΙΛΑ 80 9,00 720,00 

33 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 200 0,89 178,00 

34 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 450 0,87 391,50 

35 ΠΙΠΕΡΙ  σε συσκευασία κιλού ΚΙΛΑ 10 12,00 120,00 

36 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30 2,86 85,80 

37 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΧΥΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ) ΚΙΛΑ 150 1,51 226,50 

38 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 400 1,40 560,00 

39 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 350 6,55 2.292,50 

40 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 200 1,50 300,00 

41 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 60 2,08 124,80 

42 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 180 2,37 426,60 

43 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκευασία 

500γρ.) ΚΙΛΑ 160 7,50 1.200,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 3020               10.386,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (1.1+1.2)       20.113,70 

 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ     
1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 1150 3,24 3.726,00 

2 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΑΧΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 300 8,27 2.481,00 

3 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΑΠΑΧΟΣ ΚΙΛΑ 800 8,05 6.440,00 

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 120 4,85 582,00 

5 ΧΟΙΡΙΝΟ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 140 5,74 803,60 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 2.510   14.032,60 

 ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ     
1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 250 11,11 2.777,50 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 250   2.777,50 

 ΤΜΗΜΑ 4.1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     
1 ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 1kgr ΚΙΛΑ 4500 1,59 7.155,00 

2 ΚΕΪΚ ΚΙΛΑ 20 10,00 200,00 

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΑ 100 7,64 764,00 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 200 10,50 2.100,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 4.820   10.219,00 
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  ΤΜΗΜΑ 4.2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ         

5 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 0,43 516,00 

6 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4Χ125γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,40 210,00 

7 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr (30 

φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,00 400,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.550   1.126,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (4.1+4.2)       11.345,00 

 ΤΜΗΜΑ 5.1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυσταλλία) ΚΙΛΑ 400 1,66 664,00 

2 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 80 1,88 150,40 

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 200 1,01 202,00 

4 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 300 0,27 81,00 

5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40 2,15 86,00 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 500 0,59 295,00 

7 ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΚΙΛΑ 300 0,74 222,00 

8 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 300 1,19 357,00 

9 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 120 1,11 133,20 

10 

ΜΗΛΑ στάρκιν φρέσκα ή άλλη 

ποικιλία  ΚΙΛΑ 600 1,08 648,00 

11 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 750 1,68 1.260,00 

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 350 1,27 444,50 

13 ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) ΚΙΛΑ 3000 0,62 1.860,00 

14 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 200 0,87 174,40 

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 200 0,68 136,00 

16 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 80 1,38 110,40 

17 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 10 1,73 17,30 

18 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 80 1,54 123,20 

19 ΣΤΑΦΥΛΙΑ - ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 100 1,81 181,00 

20 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 90 2,65 238,50 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   7.700   7.383,90 

  ΤΜΗΜΑ 5.2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ         

21 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0,57 342,00 

22 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,76 22,80 

23 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,53 15,90 

24 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 0,52 156,00 

25 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,35 70,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.160   606,70 

  ΣΥΝΟΛΟ (5.1+5.2)       7.990,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 56.259,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% 56.259,40 

ΦΠΑ 13% 7.313,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 63.573,12 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.573,12 
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Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
  ΤΜΗΜΑ 1.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 

Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 13% 

Αξία άνευ 

ΦΠΑ 13% 

1 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 1000 0,28 280,00 

2 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 1200 0,89 1.068,00 

3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 1200 0,87 1.044,00 

4 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200 1,40 1.680,00 

5 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200 1,50 1.800,00 

6 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200 2,37 2.844,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 7.000   8.716,00 

  ΤΜΗΜΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

7 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ πακέτο 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 0,70 1.680,00 

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 1,46 3.504,00 

9 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 0,71 1.704,00 

10 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ σε συσκευασία των193-200 

gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 1,50 1.800,00 

11 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 770 1,40 1.078,00 

12 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ σε δοχείο 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΑ 2500 4,50 11.250,00 

13 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400 1,17 2.808,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 14.070   23.824,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (1.1+1.2)       32.540,00 

 ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     
1 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4x125 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 1,40 1.400,00 

2 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr(30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 2,00 2.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000   3.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 35.940,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% 35.940,00 

ΦΠΑ 13% 4.672,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 40.612,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.612,20 
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Γ) ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

  ΤΜΗΜΑ 1.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 
Ενδ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή άνευ 
ΦΠΑ 13% 

Αξία 
άνευ 
ΦΠΑ 
13% 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ πακέτο 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,70 35,00 

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝ ΑΠ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,84 58,80 

3 ΑΥΓΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 0,21 252,00 

4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ φακελάκι 5 τεμ (23%) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,00 10,00 

5 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  1lit ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1,10 440,00 

6 
ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (σκόνη) συσκευασία 400 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
150 6,60 990,00 

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 250 1,46 365,00 

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%  1 Kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 2,29 412,20 

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (πακέτο 500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,28 38,40 

10 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,71 42,60 

11 ΚΑΚΑΟ 125 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,70 25,50 

12 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 3,00 9,00 

13 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  συσκευασία 193-200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,50 90,00 

14 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 5,00 300,00 

15 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2,50 150,00 

16 ΚΕΤΣΑΠ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,50 70,00 

17 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 12 1,50 18,00 

18 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,70 51,00 

19 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,00 30,00 

20 ΜΕΛΙ 1 κgr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 5,05 75,75 

21 ΜΕΡΕΝΤΑ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 3,50 52,50 

22 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1,00 3,00 

23 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ κουτί 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,00 20,00 

24 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,40 140,00 

25 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,40 140,00 

26 ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,50 45,00 

27 ΞΥΔΙ ΑΠΌ ΚΡΑΣΙ 1λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,90 18,00 

28 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 125 3,48 435,00 

29 ΗΛΙΕΛΑΙΟ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2,50 150,00 

30 ΡΙΓΑΝΗ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3 11,50 34,50 

31 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90 1,17 105,30 

32 ΤΣΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  (πακέτο με 10 φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,50 30,00 

33 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 100% 1 L ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,50 120,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 3.461   4.756,55 

  ΤΜΗΜΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

34 GOUDA ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 100 7,20 720,00 

35 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 20 0,28 5,60 

36 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 30 1,71 51,30 
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37 

ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΧΥΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 
(συσκευασία κιλού) 

ΚΙΛΑ 
30 5,00 150,00 

38 ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 60 12,00 720,00 

39 ΚΑΣΕΡΙ ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 60 9,77 586,20 

40 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΕΓΧΩΡΙΟ) ΚΙΛΑ 30 9,00 270,00 

41 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 30 0,89 26,70 

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 50 0,87 43,50 

43 ΠΙΠΕΡΙ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 3 12,00 36,00 

44 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 10 2,86 28,60 

45 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΧΥΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ) ΚΙΛΑ 40 1,51 60,40 

46 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 40 1,40 56,00 

47 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 3 5,00 15,00 

48 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 120 6,55 786,00 

49 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30 1,50 45,00 

50 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 30 2,08 62,40 

51 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30 2,37 71,10 

52 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκευασία 500γρ.) ΚΙΛΑ 60 7,50 450,00 

53 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 30 5,00 150,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΙΛΑ 806   4.333,80 

  ΣΥΝΟΛΟ (1.1 + 1.2)       9.090,35 

 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ     
1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 150 3,24 486 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΑΧΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 90 8,27 744,3 

3 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΑ 100 8,05 805 

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 60 4,85 291 

5 ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 60 5,74 344,4 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 460   2.670,70 

 ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ     
1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 120 6,16 739,2 

2 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΡΟΔΕΛΑ ΚΙΛΑ 36 8 288 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 156   1.027,20 

 ΤΜΗΜΑ 4.1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     

1 ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ κιλού ΚΙΛΑ 400 1,59 636,00 

2 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΙΤΟΥ ΚΙΛΑ 30 3,80 114,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 430   750,00 

  ΤΜΗΜΑ 4.2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ         

3 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4Χ125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,40 56,00 

4 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr  (30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 300 2,00 600,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 340   656,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (4.1+4.2)       1.406,00 

 ΤΜΗΜΑ 5.1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΑ 30 2,00 60,00 

2 ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυσταλλία) ΚΙΛΑ 60 1,66 99,60 

3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 30 1,88 56,40 

4 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 60 1,01 60,60 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 120 0,27 32,40 
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6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 42 2,15 90,30 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 80 0,59 47,20 

8 ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΚΙΛΑ 40 0,74 29,60 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 60 1,19 71,40 

10 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 80 1,11 88,80 

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ 42 2,84 119,28 

12 ΜΗΛΑ στάρκιν φρέσκα ή άλλη ποικιλία  ΚΙΛΑ 120 1,08 129,60 

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 120 1,68 201,60 

14 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 250 1,27 317,50 

15 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 20 0,90 18,00 

16 ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) ΚΙΛΑ 300 0,62 186,00 

17 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 90 0,87 78,30 

18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 120 0,68 81,60 

19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 30 1,38 41,40 

20 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 3 1,73 5,19 

21 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 30 1,54 46,20 

22 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 30 1,81 54,30 

23 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 30 2,65 79,50 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 1.787   1.994,77 

  ΤΜΗΜΑ 5.2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ         

24 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,57 114,00 

25 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,76 11,40 

26 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,53 7,95 

27 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,52 62,40 

28 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,35 17,50 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 400   213,25 

  ΣΥΝΟΛΟ (5.1+5.2)       2.208,02 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 14.194,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% 14.194,25 

ΦΠΑ 13% 2132,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 18.534,57 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.534,57 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       20 / 7 /2020 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
  

 
 
                           ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                            
 
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 
 

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    6  /2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
 
 
Κωδικός CPV 

 
: 122.719,89€ με ΦΠΑ 13%  
 
 
: 15800000-6 Διάφορα 
προϊόντα     διατροφής  
   

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,60.7341.0001, 
60.7341.0002 

         ΧΡΗΣΗ  : 2021 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

      

Αξία            
(άνευ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) ΣΥΝΟΛΟ 

α/α ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   
20.113,70 

 
2.614,78 

 
22.728,48 

 

Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   32.540,00 4.230,20 36.770,20 

Γ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  9090,35 1181,74 
10.272,10 

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 61.744,05 8.026,73 69.770,78 
            
  ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ         

Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   
14.032,60 

 
1.824,24 

 
15.856,84 

 
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   0,00     

Γ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   2.670,70 347,19 3.017,89 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   16.703,30 2171,43 18.874,73 

            
  ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ         
Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   2.777,50 361,07 3.138,57 
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   0,00     
Γ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ      1.027,20 

 
     133,54 

 
  1.160,74 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.804,70 494,61 4.299,31 
            
  ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ         

Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   
11.345,00 

 
1474.85 

 
12.819,85 
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Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   3.400,00 442,00  3.842,00 

Γ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  1.406,00 182,78 1588,78 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4: ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   16.151,00 2099,63 18.250,63 

            
  ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ         

Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   
7.990,60 

 
1.038,78 

 
9.029,38 

 
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   0,00     

Γ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   
    2.208,02 

 
287,04 

 
2.495,06 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  5: ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 10.198,62 1.325,82 11.524,44 

 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ( ΟΜΑΔΑ 1 έως 5) ΑΝΕΥ ΦΠΑ  108.601,67 

ΦΠΑ 13%  14.118,22 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 122.719,89 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      20/7/2020 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 
 

ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  6/2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ         
 
 
Κωδικός CPV: 

 
: 122.719,89€  με ΦΠΑ 13%  
 
 
15800000-6 Διάφορα προϊόντα     
   διατροφής  
   

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,
60.7341.0001, 60.7341.0002 

 
ΧΡΗΣΗ: 

 
2021 

  
   
   

3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του έτους 2021 με τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, παρ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις"). 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
νωπού κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 
79/2007.Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 
(ποιότητα κοτόπουλου). 

 Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 
οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική 
διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-
2012, Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 

 Του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 
διατάξεις”. 

 Τις υπόλοιπες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές μνημονεύονται στη 
διακήρυξη. 
 

Άρθρο 3ο – Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
2. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 
3. H   6 /2020 μελέτη 
4. Η προσφορά του αναδόχου 
 

Άρθρο 4ο – Προϋπολογισμός 
Η δαπάνη της προμήθειας των τροφίμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων, 
των οικονομικών ετών 2020-2021 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς: 

 15.6481.0001 : Προμήθεια τροφίμων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Π. 

 15.6481.0003: Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων 
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 60.7341.0002: Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων (ΕΣΠΑ) 

 60.7341.0001: Έξοδα Δράσης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ 

(ΕΕΤΑΑ & Α Α.Ε.) 

Άρθρο 5ο – Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από 
την τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
  
 

Άρθρο 6ο -Σύμβαση 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 7ο  – Χρόνος και τόπος Παράδοσης 
Τα υλικά θα παραδίδονται με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στις 
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου. Η παράδοση των ειδών θα γίνετε τμηματικά, 
σύμφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών.  
   

Άρθρο 8ο-Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για 
ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α, 
εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο 
τμήμα ή τμήματα της μελέτης για τα οποία θα υποβάλλει προσφορά.  
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (240) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  
 Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες.  
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 
 

Άρθρο 9ο Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 



 

29 

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Άρθρο 10ο Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 (είκοσι) ημέρες από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Άρθρο 11ο Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή 
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 6.1.1 της παρούσας. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 
Άρθρο 12ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα µε τους 
όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από 
ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου 
που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 
Παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο 
ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 
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προμήθειας.Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 
αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 

Άρθρο 13ο Παραλαβή υλικών 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της 
διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υλικού με 
παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 
Άρθρο 14ο – Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 15ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 

Άρθρο 16ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  
λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 
ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 
Άρθρο 17ο – Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των άρθρων 203, 206, 207 και 213 του ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

Άρθρο 18ο – Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής 
χρονικής περιόδου. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     20 / 7 /2020 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
 

ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     6 /2020 

 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ         
 
 
Κωδικός CPV 

 
:  122.719,89€ με ΦΠΑ 13%  
 
 
: 15800000-6 Διάφορα προϊόντα     
   Διατροφής  
  

K.Α.:15.6481.0001,15.6481.0003,
60.7341.0001, 60.7341.0002 

 
ΧΡΗΣΗ: 

 
2021 
 
 

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
  ΤΜΗΜΑ 1.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 

Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 13% 

Αξία άνευ 

ΦΠΑ 13% 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 35   

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑΠ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

4 ΑΥΓΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 2400   

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 800   

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%  1ΚΙΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 320   

7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (πακέτο 500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120   

8 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 180   

9 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

10 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

11 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 150   

12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 250   

14 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

15 ΜΕΛΙ 1 κgr ΤΕΜΑΧΙΑ 120   

16 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 100% 1 λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

17 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

18 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ κουτί 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

20 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150   

21 ΞΥΔΙ ΑΠΌ ΚΡΑΣΙ 1λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

22 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο σε δοχείο 
4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 750   

23 ΡΙΓΑΝΗ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

24 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 350gr ΤΕΜΑΧΙΑ 250   
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25 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 400   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 7.275   

  ΤΜΗΜΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       

26 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 180   

27 GOUDA ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 150   

28 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 140   

29 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 100   

30 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 50   

31 ΚΑΣΕΡΙ ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 130   

32 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΚΙΛΑ 80   

33 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 200   

34 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 450   

35 ΠΙΠΕΡΙ  σε συσκευασία κιλού ΚΙΛΑ 10   

36 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30   

37 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΧΥΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ) ΚΙΛΑ 150   

38 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 400   

39 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 350   

40 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 200   

41 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 60   

42 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 180   

43 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκευασία 500γρ.) ΚΙΛΑ 160   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 3.020   

  ΣΥΝΟΛΟ (1.1+1.2)       

 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 1150   

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΑΧΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 300   

3 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΑΠΑΧΟΣ ΚΙΛΑ 800   

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 120   

5 ΧΟΙΡΙΝΟ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 140   

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 2.510   

 ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 250   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 250   

 ΤΜΗΜΑ 4.1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     

1 ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 1kgr ΚΙΛΑ 4500   

2 ΚΕΪΚ ΚΙΛΑ 20   

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΑ 100   

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 200   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 4.820   

  ΤΜΗΜΑ 4.2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ       

5 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200   

6 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4Χ125γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 150   

7 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr 30φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.550   

  ΣΥΝΟΛΟ (4.1+4.2)       

 ΤΜΗΜΑ 5.1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυσταλλία) ΚΙΛΑ 400   
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2 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 80   

3 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 200   

4 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 300   

5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40   

6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 500   

7 ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΚΙΛΑ 300   

8 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 300   

9 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 120   

10 ΜΗΛΑ στάρκιν φρέσκα ή άλλη ποικιλία  ΚΙΛΑ 600   

11 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 750   

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 350   

13 ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) ΚΙΛΑ 3000   

14 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 200   

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 200   

16 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 80   

17 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 10   

18 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 80   

19 ΣΤΑΦΥΛΙΑ - ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 100   

20 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 90   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   7.700   

  ΤΜΗΜΑ 5.2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ       

21 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600   

22 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

23 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

24 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

25 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.160   

  ΣΥΝΟΛΟ (5.1+5.2)       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

34 

 

Β)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 

  ΤΜΗΜΑ 1.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 

Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 13% 

Αξία άνευ 

ΦΠΑ 13% 

1 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 1000   

2 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 1200   

3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 1200   

4 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200   

5 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200   

6 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 1200   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 7.000   

  ΤΜΗΜΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       

7 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ πακέτο 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400   

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2400   

9 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400   

10 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ σε συσκευασία των 193-

200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1200   

11 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 770   

12 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ σε δοχείο 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΑ 2500   

13 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2400   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 14.070   

  ΣΥΝΟΛΟ (1.1+1.2)       

 ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     

1 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4x125 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 1000   

2 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr(30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000   

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
Γ)  ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

  ΤΜΗΜΑ 1.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ         

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή άνευ 
ΦΠΑ 13% 

Αξία άνευ 
ΦΠΑ 13% 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ πακέτο 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝ ΑΠ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 70   

3 ΑΥΓΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200   

4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ φακελάκι 5 τεμ (23%) ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

5 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  1lit ΤΕΜΑΧΙΑ 400   

6 ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ(σκόνη) συσκευασία 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150   
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7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ml ΤΕΜΑΧΙΑ 250   

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%  1 Kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 180   

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (πακέτο 500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

10 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

11 ΚΑΚΑΟ 125 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15   

12 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

13 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  συσκευασία 193-200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

14 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

15 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

16 ΚΕΤΣΑΠ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

17 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 12   

18 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

19 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

20 ΜΕΛΙ 1 κgr ΤΕΜΑΧΙΑ 15   

21 ΜΕΡΕΝΤΑ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15   

22 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

23 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ κουτί 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

24 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100   

25 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100   

26 ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90   

27 ΞΥΔΙ ΑΠΌ ΚΡΑΣΙ 1λίτρο ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

28 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 125   

29 ΗΛΙΕΛΑΙΟ Ή ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 λίτρο σε δοχείο 4lt ή 5lt ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

30 ΡΙΓΑΝΗ 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

31 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 90   

32 ΤΣΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  (πακέτο με 10 φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

33 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 100% 1 L ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 3.461   

  ΤΜΗΜΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       

34 GOUDA ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 100   

35 ΑΛΑΤΙ 1kgr ΚΙΛΑ 20   

36 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 30   

37 
ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΧΥΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 
(συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 30   

38 ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 60   

39 ΚΑΣΕΡΙ ΡΑΒΔΟΙ 3 ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ 60   

40 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΑ 30   

41 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 30   

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (συσκευασία 500gr) ΚΙΛΑ 50   

43 ΠΙΠΕΡΙ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 3   

44 ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 10   

45 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΧΥΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ) ΚΙΛΑ 40   

46 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 40   

47 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 3   

48 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛΑ 120   

49 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30   
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50 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 30   

51 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 30   

52 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκευασία 500γρ.) ΚΙΛΑ 60   

53 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκευασία κιλού) ΚΙΛΑ 30   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΙΛΑ 806   

  ΣΥΝΟΛΟ (1.1 + 1.2)       

 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 150   

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΑΧΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ) ΚΙΛΑ 90   

3 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΑ 100   

4 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 60   

5 ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 60   

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 460   

 ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 120   

2 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΡΟΔΕΛΑ ΚΙΛΑ 36   

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 156   

 ΤΜΗΜΑ 4.1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     

1 ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ κιλού ΚΙΛΑ 400   

2 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΙΤΟΥ ΚΙΛΑ 30   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 430   

  ΤΜΗΜΑ 4.2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ       

3 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 4Χ125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

4 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 650gr  (30 φέτες) ΤΕΜΑΧΙΑ 300   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 340   

  ΣΥΝΟΛΟ (4.1+4.2)       

 ΤΜΗΜΑ 5.1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ     

1 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΑ 30   

2 ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυσταλλία) ΚΙΛΑ 60   

3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 30   

4 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 60   

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ 120   

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 42   

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 80   

8 ΛΑΧΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΚΙΛΑ 40   

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 60   

10 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 80   

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΑ 42   

12 ΜΗΛΑ στάρκιν φρέσκα ή άλλη ποικιλία  ΚΙΛΑ 120   

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 120   

14 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 250   

15 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 20   

16 ΠΑΤΑΤΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ) ΚΙΛΑ 300   

17 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 90   

18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 120   

19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 30   

20 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 3   
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21 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 30   

22 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 30   

23 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 30   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΑ 1.787   

  ΤΜΗΜΑ 5.2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ       

24 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

25 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15   

26 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15   

27 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 120   

28 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 400   

  ΣΥΝΟΛΟ (5.1+5.2)       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΟΝΟΜ/ΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 




