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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Μυλωνής Ιωάννης 
Τηλ.: 2231351082 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: milonis@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

  
Εισήγηση  
Προς 

 Την Οικονομική Επιτροπή 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : 
«Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».  
 

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 
(«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5». 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

    Η αριθμ. 69/2018 μελέτη του ως άνω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Λαμίας, με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 400.024,00 € μαζί με 
το ΦΠΑ. 

   Με την απόφαση 494/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων 
καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου. 

    Με την αριθ. 51/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε 
το 1ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου. 

    Με την αριθ. 112/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων με 
ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005205839 εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – 
κατακύρωση αναδόχου. 

    Με την αριθ. πρωτ. 2628/63225/02-05-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς με ΑΔΑ: ΩΕΠΤΟΡ10-2Κ7), με την οποία έγινε έλεγχος 
νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.  

    Την 27η Αυγούστου του έτους 2019 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου 
Λαμιέων και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ. Γώγου Παναγιώτη για ποσό 228.877,77 Ευρώ με το 
Φ.Π.Α.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ   
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει 

αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών κ κονδυλίων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του 
έργου καθώς και την αφαίρεση της δαπάνης του ποσού της αναθεώρησης. 

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε σε μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά το ποσό των 
0,48 € με ΦΠΑ που είναι αποκλειστικά δαπάνη αναθεώρησης του έργου, ήτοι συνολική 
δαπάνη του έργου είναι  228.877,29 € με το ΦΠΑ.  

Οι αυξήσεις των δαπανών καλύπτονται  εν μέρει από τη διάθεση του ποσού των 
απροβλέπτων και εν μέρει από τις επί έλλατον δαπάνες.  

Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 παρ. 
3 διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών.  Η χρήση των  «επί έλασσον» δαπανών έγινε 
με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 
έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα 
εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην 

αρχική σύμβαση. 
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής 
δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Επίσης ουδεμία τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έγινε, ούτε θίγεται  η 
πληρότητα και τη λειτουργικότητά του. Η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 228.8777,29 € μαζί με το ΦΠΑ (ήτοι 184.578,46 € χωρίς το ΦΠΑ). Μείωση κατά 
το ποσό των 0,48 € με Φ.Π.Α. που αφορά το ποσό της αναθεώρησης. 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Συμβατική 
δαπάνη 184.578,84 44.298,93 228.877,77     -     

1ος ΑΠΕ   184.578,46 44.298,83 228.877,29 
Μείωση κατά 
0,48 ευρώ     

 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση κατά το ποσό της αναθεώρησης ήτοι 0,48€. 

Επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των: 

184.578,46 € + 44.298,83 € ΦΠΑ (24%) = 228.877,29 € 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ διαβιβάσθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο με το αριθ. 2/2020 Πρακτικό, θέμα ΘΕΜΑ 
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8ο, γνωμοδοτεί για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 156,  του 4412/2016.   

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται 
 

Τη λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ο ΑΠΕ) 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  όπως τα παραπάνω συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και αναλύθηκαν πιο πάνω, με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με 
ΦΠΑ: για τον 1ο ΑΠΕ: 228.877,29 €, αναφορικά με την χρήση των «επί έλαττον» 
δαπανών στον 1ο ΑΠΕ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 156, οι οποίες προέκυψαν 
από τις επιμετρήσεις και τις εκτιμώμενες προμετρήσεις του έργου. 

 
22-06-2020 
 Ο συντάξας 

22-06-2020 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

22-06-2020 
Η αναπληρώτρια 

προϊσταμένη της ΔΥ&ΤΕ 
 
 
 

 
 
 

 
 

Μυλωνής Ιωάννης 
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
MSc Αρχιτέκτων 

Μηχανικός–Α’ Βαθμ.. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Λαμία………/……/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ. 2231351059 
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
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 
(«Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή 
της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου 
«Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΗΣ». 
1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 31/2018 
μελέτη προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 77/2017 (ΑΔΑ: 64ΤΞΩΛΚ-ΒΟΧ) ΑΔΣ καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 
έργου, το οποίο έχει Κ.Α. 30.7331.0001 στον Προϋπολογισμό του Δήμου και 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις Παρακρατ.Πόρων. 

3. Την 10η–07–2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 372/2018 (ΑΔΑ: 
7ΘΦΠΩΛΚ-Ο4Π), ΑΔΑΜ: 18AWRD003646742) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής 
κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΗΣ»  με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 55,11%. 

4. Η αρ. 41537/17-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003718377) Σύμβαση του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 16.651,05 € πλέον ΦΠΑ 24% 3.996,25 = €, σύνολο = 20.647,30 € με 
ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, ΓΕ&ΟΕ και αναθεώρησης με 
προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως 16-03-
2019. 

5. Με το αρ. 42537/20-09-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ορισμός επιβλέποντα του έργου. 
6. Με την αρ. 44923/09-10-2018 απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του 

έργου. 
7. Με την αρ. 49001/23-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΦΧΩΛΚ-Ο23) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η 

Επιτροπή Αφανών Εργασιών. 
8. Με την αρ. 94/2019 (ΑΔΑ: 9Δ67ΩΛΚ-1ΔΥ) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος 

ΑΠΕ του έργου 
9. Την 15η Μαρτίου 2019 υπεγράφη η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου 
10. Με την αρ. 12236/03-04-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση  
11. Την 2α /04 / 2019 υπεγράφη ο ΦΑΥ του έργου και το Μητρώο Έργου 
12. Με την αρ. 261/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΗ5ΩΛΚ-Ω5Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 
13. Με το ποσό των 16.582,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) κατασκευάστηκαν οι εργασίες που αναφέρονται στο Mητρώο του έργου. 
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2)  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Οριστικής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο 

καθώς και από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 130/20 (ΑΔΑ: Ψ9Ξ6ΩΛΚ-ΗΞΗ) 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαμιέων.  

   
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 

Η λήψη Απόφασης για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΗΣ» 

 
Λαμία,  22  – 06 – 2020 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λαμία,  22  – 06 – 2020 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ        
    ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                           
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΘΗΩΣΗΓΑ                              
          ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΩΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
Σκήκα θηηξηαθώλ έξγσλ & ππαίζξησλ ρώξσλ 
Αξκόδηνο ππάιιεινο : Γθέηζηνο Ησάλλεο / αξρηηέθησλ κεραληθόο 

 

Δηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ 

Πξνο 
 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
  

ΘΔΜΑ: έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ,  1νπ ΠΚΣΜΝΔ θαη 1εο 
πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ:  «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 3νπ ΟΡΟΦΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ» 

 

ηίζεηαη ππόςε ζαο ε εηζήγεζε - ππόκλεκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ έγθξηζε 1νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ,  1νπ ΠΚΣΜΝΔ θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο 

ηνπ έξγνπ:  «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 3νπ ΟΡΟΦΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ 
 

 Ζ κειέηε κε αξηζκ. 72/2019 θαη ηίηιν «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 3ΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ» 

πνπ ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Τπνδνκώλ & Σερλ. Έξγσλ Γήκνπ Λακηέσλ καδί κε όια ηα 

ηεύρε θαη ζρέδηα πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ. 

  Ζ ΚΤΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΔΚ Β’/3400/20-12-12 θαη ηελ ππ’αξηζκ. Π1/678/26-3-13 

Δγθύθιην ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΑΝΣΑΓ/ΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ-ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & 

ΓΗΚΣΤΩΝ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία θαηαρσξήζεθε ην πξσηνγελέο αίηεκα κε ηνλ ΑΓΑΜ 

19REQ005282565 θαη εγθξίζεθε κε ηνλ ΑΓΑΜ 19REQ005384899 2019-08-02.  

  Ζ ππ’αξηζκ. 562/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

  Ζ απόθαζε 350/26-11-2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ηελ 

νπνία θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

  Σν 1ν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ην νπνίν ζπληάρζεθε ζηηο 19-12-2019 

θαη θαηά ην νπνίν πξνζσξηλόο αλάδνρνο αλαδείρζεθε ν ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ, 

πνπ πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε (44,36%) ηνηο εθαηό επί ησλ ηηκώλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

ΠΡΑΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
Δίδνο πξάμεο: Λνηπέο Καλνληζηηθέο Πξάμεηο 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Πνιηηηθή Εσή 
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  Ζ απόθαζε 403/23-12-2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

  Σν 2ν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ην νπνίν ζπληάρζεθε ζηηο 23-01-2020 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

  Ζ απόθαζε 47/28-1-2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ΑΓΑΜ 

20AWRD006242364 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνύ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ – 

θαηαθύξσζε αλαδόρνπ 

  Σα ζπκβαηηθα ηεύρε ηεο Δξγνιαβίαο, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ 

Έξγνπ. 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΑΣΑ/Π.Δ., κε Κ.Α. 30.7331.0047. 

  Ζ κε αξηζκ. πξση. 7446 / 13-02-2020 εξγνιαβηθή ζύκβαζε ηνπ έξγνπ, κε αλάδνρν ηελ 
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΩΡΓΗΟ» θαη  ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία 
ηνπ έξγνπ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

ΤΝΣΑΞΖ 1νπ  ΑΠΔ & 1εο .. & 1νπ ΠΚΣΜΝΔ 
  
 Α) Ο 1νο ΑΠΔ ζπληάζζεηαη γηα λα ηαθηνπνηήζεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλώλ θαη ηελ αλάισζε ηνπ 
πνζνύ ησλ απξνβιέπησλ. 
 
 Β) Δπί πιένλ πξνηείλεηαη ε ζύληαμε πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο γηα  εξγαζίεο πνπ 
θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ θαη πνπ δελ κπνξνύζαλ λα πξνβιεθζνύλ 
από ηελ κειέηε. 
πγθεθξηκέλα θαηά ηελ εθηέιεζε αλνίγκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ζύξαο κεηαμύ δπν δσκαηίσλ 
ζην ρώξν ηνπ 3νπ νξόθνπ, απνθαιύθζεθε ε ύπαξμε ηνηρίνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε 
όιν ην κήθνο ηνπ ηνίρνπ θαη ζε ύςνο άλσ ηνπ 1,70κ παξόιν πνπ ζην ζηάδην ηεο κειέηεο 
έγηλαλ δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θαη κεηξήζεηο θαη δελ ππήξρε θάηη λα καξηπξά ηελ ύπαξμε 
ηνπ. Γηα ηελ ζπλέρεηα ηνπ αλνίγκαηνο πνπ πξνέβιεπε ε κειέηε, απαηηήζεθε ε θαζαίξεζε 
ηκήκαηνο απηνύ ηνπ ηνηρίνπ κε κεζόδνπο αδηαηάξαθηεο θνπήο γηα ηε κε δηαηάξαμε  ηνπ  
θέξνληνο νπιηζκνύ ζην ππόινηπν ηκήκα. Παξάιιεια  απαηηήζεθε ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
νπιηζκνύ θαη ε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ πιηθώλ απνθαηάζηαζεο ζθπξνδέκαηνο. 

Ζ   δαπάλε  ησλ εξγαζηώλ ηεο 1εο Δ    αλέξρεηαη  ζε  9.229,19€ (ρσξίο ΦΠΑ) ήηνη  
κε  ππέξβαζε  από  ηελ  αξρηθή  ζύκβαζε  ζε  πνζνζηό 27,64%  κηθξόηεξν   ηνπ  πνζνζηνύ  
50%  πνπ  νξίδεη  ην  άξζξν 156  παξ. 1   ηνπ  Ν4412/2016.  

 
Οη εξγαζίεο ηεο 1εο .. αλαιύνληαη σο εμήο: 
 

1) Σν άξζξν 1.1 αθνξά Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε 
εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαθηεο θνπήο.  

2) Σν άξζξν 1.2 αθνξά ηελ Απνθαηάζηαζε ζθπξνδέκαηνο δνθώλ, ππνζηεισκάησλ ή 
ηνηρείσλ κε εηδηθά επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα πςειήο αληνρήο, κεηά ηεο ρξήζεο ησλ 
απαξαηηήησλ μπινηύπσλ.  

3) Σν άξζξν 1.3 αθνξά ηελ Απνθαηάζηαζε νμεηδσκέλσλ ζηδεξνπιηζκώλ. 
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 Γ) Ζ ζύληαμε ηνπ πξσηνθόιινπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ αθνξά ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθή  ζύκβαζεο. Οη εξγαζίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 

πεξηιεπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 Σν άξζξν 1.1 αθνξά Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
κε εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαθηεο θνπήο.  

 Σν άξζξν  1.2 αθνξά ηελ Απνθαηάζηαζε ζθπξνδέκαηνο δνθώλ, ππνζηεισκάησλ ή 
ηνηρίσλ κε εηδηθά επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα πςειήο αληνρήο, κεηά ηεο ρξήζεο ησλ 
απαξαηηήησλ μπινηύπσλ.  

 Σν άξζξν  1.3 αθνξά ηελ Απνθαηάζηαζε νμεηδσκέλσλ ζηδεξνπιηζκώλ. 
 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ 1νπ Α.Π.Δ.  

 

Μεηαβνιέο ζηηο νκάδεο εξγαζηώλ 

 

 Δξγαζίεο 
 

Απξόβιεπηα 
 

Αλαζεώξεζε Φ.Π.Α. 24% 
 

ύλνιν € 

ύκβαζε 29.012,09 4.351,81 21,91 8.012,59 41.398,40 

1νο ΑΠΔ 33.363,90 0 21,91 8.012,59 41.398,40 

1ε πκπι. 
ύκβαζε 

8.025,38 1.203,81 0 2.215,00 11.444,19 

 
Ο παξώλ 1νο ΑΠΔ δελ επηθέξεη θακία αιιαγή ζην ζπλνιηθό πνζό ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ην 
νπνίν παξακέλεη ζην πνζό ησλ 41.398,40€ (κε ΦΠΑ 24%) 
Ζ 1ε .. παξνπζηάδεη δαπάλε εξγαζηώλ ζπλνιηθνύ ύςνπο 11.444,19€, ε νπνία αληηζηνηρεί 
ζε ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά 27,64%, κηθξόηεξν ηνπ 50% πνπ νξίδεη ην  
άξζξν 156  παξ. 1   ηνπ  Ν4412/2016. 
 
Σν Σερληθό πκβνύιην  Γεκνζίσλ ‘Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο, γλσκνδόηεζε 
ζεηηθά σο πξνο ην ζέκα κε ην αξ. 2/2020  Πξαθηηθό ηνπ (αξ. πξση. 37/15.06.2020).  
 

 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ  ε ππεξεζία πξνηείλεη: 
 

α.  ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ ΑΠΔ ύςνπο 33.385,81€ πιένλ ΦΠΑ 24% (8.012,59€ )όπσο 
ζπληάρζεθε γηα λα ηαθηνπνηήζεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ηνπ 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΓΑΠΑΝΔ 

ΤΜΒΑΖ 

ΓΑΠΑΝΔ 1νπ 
ΑΝΑΚΔΦ. 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜ

Ο 

ΠΟΟΣΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 602,14 536,63 -65,51 -10,88% 

2 ΟΜΑΓΑ 2 7.937,46 10.709,88 2.772,42 34,93% 

3 ΟΜΑΓΑ 3 2.637,90 3.213,20 575,30 21,81% 

4 ΟΜΑΓΑ 4 1.278,32 1.711,05 432,73 33,85% 

5 ΟΜΑΓΑ 5 12.130,70 12.103,73 -26,97 -0,22% 
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έξγνπ κε ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλώλ θαη ηελ αλάισζε ηνπ πνζνύ ησλ απξνβιέπησλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016. 
β. ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδσλ Νέσλ Δξγαζηώλ, όπσο 
ζπληάρζεθε θαη ππνβάιιεηαη. 
γ. ηελ έγθξηζε ηεο 1εο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ύςνπο 11.444,19€ κε ΦΠΑ 24% (ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζε ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά 27,64%), ζύκθσλα κε ην άξζξν 
156 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Λακία, 26.06.2020 
Ο ζπληάμαο 

 
 

Γθέηζηνο Ησάλλεο 
αξρηηέθησλ κεραληθόο 

  
  
 
 
  

Λακία, 26.06.2020 
Ζ αλαπι. Πξντζηακέλε 

ΓΤΣΔ  
 

Πνιηηνπνύινπ Αθξνδίηε 
αξρηηέθησλ κεραληθόο 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                              
          ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων 
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

Προς 
 

Οικονομική Επιτροπή 
  

ΘΕΜΑ: έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ,  1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» 

 
τίθεται υπόψη σας η εισήγηση - υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ,  1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
του έργου:  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 Η μελέτη με αριθμ. 72/2019 και τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» 
που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα 
τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

  Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και την υπ’αριθμ. Π1/678/26-3-13 
Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 
19REQ005282565 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 19REQ005384899 2019-08-02.  

  Η υπ’αριθμ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον 
καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

  Η απόφαση 350/26-11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου του θέματος. 

  Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 19-12-2019 
και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, 
που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (44,36%) τοις εκατό επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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  Η απόφαση 403/23-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την 
έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου. 

  Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 23-01-2020 
για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

  Η απόφαση 47/28-1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 
20AWRD006242364 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου – 
κατακύρωση αναδόχου 

  Τα συμβατικα τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
Έργου. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7331.0047. 

  Η με αριθμ. πρωτ. 7446 / 13-02-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου, με ανάδοχο την 
εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και  η συμβατική προθεσμία 
του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου  ΑΠΕ & 1ης Σ.Σ. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
  
 Α) Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων κατά την 
εκτέλεση εργασιών του έργου με χρήση των επί έλασσον δαπανών και την ανάλωση του 
ποσού των απροβλέπτων. 
 
 Β) Επί πλέον προτείνεται η σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης για  εργασίες που 
κρίθηκαν απαραίτητες για την συνέχεια του έργου και που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν 
από την μελέτη. 
Συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση ανοίγματος για την κατασκευή θύρας μεταξύ δυο δωματίων 
στο χώρο του 3ου ορόφου, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος, σε 
όλο το μήκος του τοίχου και σε ύψος άνω του 1,70μ παρόλο που στο στάδιο της μελέτης 
έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και μετρήσεις και δεν υπήρχε κάτι να μαρτυρά την ύπαρξη 
του. Για την συνέχεια του ανοίγματος που προέβλεπε η μελέτη, απαιτήθηκε η καθαίρεση 
τμήματος αυτού του τοιχίου με μεθόδους αδιατάρακτης κοπής για τη μη διατάραξη  του  
φέροντος οπλισμού στο υπόλοιπο τμήμα. Παράλληλα  απαιτήθηκε η αποκατάσταση του 
οπλισμού και η χρήση επισκευαστικών υλικών αποκατάστασης σκυροδέματος. 

Η   δαπάνη  των εργασιών της 1ης ΣΣΕ    ανέρχεται  σε  9.229,19€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι  
με  υπέρβαση  από  την  αρχική  σύμβαση  σε  ποσοστό 27,64%  μικρότερο   του  ποσοστού  
50%  που  ορίζει  το  άρθρο 156  παρ. 1   του  Ν4412/2016.  

 
Οι εργασίες της 1ης Σ.Σ. αναλύονται ως εξής: 
 

1) Το άρθρο ΣΣ1.1 αφορά Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής.  

2) Το άρθρο ΣΣ1.2 αφορά την Αποκατάσταση σκυροδέματος δοκών, υποστηλωμάτων ή 
τοιχείων με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα υψηλής αντοχής, μετά της χρήσης των 
απαραιτήτων ξυλοτύπων.  

3) Το άρθρο ΣΣ1.3 αφορά την Αποκατάσταση οξειδωμένων σιδηροπλισμών. 
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 Γ) Η σύνταξη του πρωτοκόλλου 1ου ΠΚΤΜΝΕ αφορά τις παραπάνω εργασίες της 
συμπληρωματική  σύμβασης. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 Το άρθρο ΣΣ1.1 αφορά Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής.  

 Το άρθρο ΣΣ 1.2 αφορά την Αποκατάσταση σκυροδέματος δοκών, υποστηλωμάτων ή 
τοιχίων με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα υψηλής αντοχής, μετά της χρήσης των 
απαραιτήτων ξυλοτύπων.  

 Το άρθρο ΣΣ 1.3 αφορά την Αποκατάσταση οξειδωμένων σιδηροπλισμών. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.  
 
Μεταβολές στις ομάδες εργασιών 

 

 Εργασίες 
 

Απρόβλεπτα 
 

Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 24% 
 

Σύνολο € 

Σύμβαση 29.012,09 4.351,81 21,91 8.012,59 41.398,40 
1ος ΑΠΕ 33.363,90 0 21,91 8.012,59 41.398,40 
1η Συμπλ. 
Σύμβαση 8.025,38 1.203,81 0 2.215,00 11.444,19 

 
Ο παρών 1ος ΑΠΕ δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης το 
οποίο παραμένει στο ποσό των 41.398,40€ (με ΦΠΑ 24%) 
Η 1η Σ.Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών συνολικού ύψους 11.444,19€, η οποία αντιστοιχεί 
σε υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου κατά 27,64%, μικρότερο του 50% που ορίζει το  
άρθρο 156  παρ. 1   του  Ν4412/2016. 
 
Το Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων ‘Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδότησε 
θετικά ως προς το θέμα με το αρ. 2/2020  Πρακτικό του (αρ. πρωτ. 37/15.06.2020).  
 

 
 

Μετά τα παραπάνω  η υπηρεσία προτείνει: 
 

α.  την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ύψους 33.385,81€ πλέον ΦΠΑ 24% (8.012,59€ )όπως 
συντάχθηκε για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων κατά την εκτέλεση εργασιών του 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου 
ΑΝΑΚΕΦ. 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

Ο 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 602,14 536,63 -65,51 -10,88% 

2 ΟΜΑΔΑ 2 7.937,46 10.709,88 2.772,42 34,93% 

3 ΟΜΑΔΑ 3 2.637,90 3.213,20 575,30 21,81% 

4 ΟΜΑΔΑ 4 1.278,32 1.711,05 432,73 33,85% 

5 ΟΜΑΔΑ 5 12.130,70 12.103,73 -26,97 -0,22% 
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έργου με χρήση των επί έλασσον δαπανών και την ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
β. την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, όπως 
συντάχθηκε και υποβάλλεται. 
γ. την έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 11.444,19€ με ΦΠΑ 24% (η οποία 
αντιστοιχεί σε υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου κατά 27,64%), σύμφωνα με το άρθρο 
156 του Ν.4412/2016. 
 

Λαμία, 26.06.2020 
Ο συντάξας 

 
 

Γκέτσιος Ιωάννης 
αρχιτέκτων μηχανικός 

  
  
 
 
  

Λαμία, 26.06.2020 
Η αναπλ. Προϊσταμένη 

ΔΥΤΕ  
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
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: 

 
 
 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 
73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Προς 
 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού (Έλεγχος 

δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
Στη Λαμία την 12η Μαΐου 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: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 
μελέτης 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
Οι όροι του διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται στην αρ. 
πρωτ. 15724/28-4-2020 Διακήρυξη και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 162/7-4-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, υποβλήθηκε δε σε αυτόν  προσφορά από τον παρακάτω 
υποψήφιο φορέα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1. «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και την 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, ο φορέας ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 
προτάθηκε ως προσωρινός ανάδοχος από την Επιτροπή με το 1ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου, το οποίο εγκρίθηκε με την αρίθμ. 
224/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Κατόπιν της αρ. πρωτ. 19218/28-5-2020 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, η εταιρία  ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E. υπέβαλλε εμπρόθεσμα στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος έλαβε 
αρ. πρωτ.: 19521/29-5-2020 και παραδόθηκε στην Επιτροπή. 
Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της την 15/6/2020 και την 23/6/2020 προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών.  Διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα 
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«ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E.» είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 
και τα κατατεθειμένα έγγραφα ως αυτή ορίζει και συνέταξε το από 23/6/2020 2ο Πρακτικό 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση 
αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανογραφικού 
εξοπλισμού». 
 
Μετά τα παραπάνω 

τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 
 

το από 23/6/2020, 2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) που αφορά στην υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και προτείνεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, η λήψη απόφασης για: 
Α. Έγκριση του από 23/6/2020, 2ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

(έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Β. Κατακύρωση στον φορέα ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E., με διεύθυνση: 
Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη, Λαμία - ΤΚ 351 33, τηλ.: 2231020000, fax: 2231047147, ΑΦΜ: 
082785679 - ΔΟΥ Λαμίας, της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με οικονομική προσφορά 71.618,68 € (με ΦΠΑ 
24%), η οποία προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 15724/28-4-2020 Διακήρυξη και την αριθ. 
2/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,  γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Επισημαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου 
αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.  
Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016 
και την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης.  Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
  Λαμία, 24/6/2020 
 Για την Επιτροπή 
     Ο Πρόεδρος 
  

           
 
 Βασίλειος Νικολάου 

       Γεωπόνος 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση αποτελέσματος) 
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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: 

 
 
 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 
73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Προς 
 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού (Έλεγχος 

δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

Στη Λαμία την 12η Μαΐου 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: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 
μελέτης 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
Οι όροι του διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται στην αρ. 
πρωτ. 15724/28-4-2020 Διακήρυξη και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 162/7-4-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, υποβλήθηκε δε σε αυτόν  προσφορά από τον παρακάτω 
υποψήφιο φορέα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1. «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και την 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, ο φορέας ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 
προτάθηκε ως προσωρινός ανάδοχος από την Επιτροπή με το 1ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου, το οποίο εγκρίθηκε με την αρίθμ. 
224/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Κατόπιν της αρ. πρωτ. 19218/28-5-2020 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, η εταιρία  ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E. υπέβαλλε εμπρόθεσμα στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος έλαβε 
αρ. πρωτ.: 19521/29-5-2020 και παραδόθηκε στην Επιτροπή. 
Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της την 15/6/2020 και την 23/6/2020 προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών.  Διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα 



Σελίδα 2 από 2 
 

«ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E.» είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 
και τα κατατεθειμένα έγγραφα ως αυτή ορίζει και συνέταξε το από 23/6/2020 2ο Πρακτικό 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση 
αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανογραφικού 
εξοπλισμού». 
 
Μετά τα παραπάνω 

τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 
 

το από 23/6/2020, 2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) που αφορά στην υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και προτείνεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, η λήψη απόφασης για: 

Α. Έγκριση του από 23/6/2020, 2ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Β. Κατακύρωση στον φορέα ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E., με διεύθυνση: 
Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη, Λαμία - ΤΚ 351 33, τηλ.: 2231020000, fax: 2231047147, ΑΦΜ: 
082785679 - ΔΟΥ Λαμίας, της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με οικονομική προσφορά 71.618,68 € (με ΦΠΑ 
24%), η οποία προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 15724/28-4-2020 Διακήρυξη και την αριθ. 
2/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,  γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Επισημαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου 
αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.  
Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016 
και την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης.  Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
  Λαμία, 24/6/2020 
 Για την Επιτροπή 
     Ο Πρόεδρος 
  

           
 
 Βασίλειος Νικολάου 

       Γεωπόνος 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση αποτελέσματος) 
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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: 

 
 
 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 
73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

              
                 
 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
Στη Λαμία, την 15η Ιουνίου 2020,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 π.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 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, για την 
υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για την οποία προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με την αρ. 
πρωτ. 15724/28-4-2020 διακήρυξη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E. προτάθηκε από την 
Επιτροπή με το 1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού 
αναδόχου, το οποίο εγκρίθηκε με την αρίθμ. 224/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Κατόπιν της αρ. πρωτ. 19218/28-5-2020 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, η εταιρία  ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E. υπέβαλλε εμπρόθεσμα 
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος 
έλαβε αρ. πρωτ.: 19521/29-5-2020 και παραδόθηκε στην Επιτροπή. 
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Μετά την αρ. πρωτ.: 21483/12-6-2020 ειδοποίηση ημερομηνίας αποσφράγισης  και 
αφού δεν υπήρξε καμία ένσταση, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ως εξής: 
Αρχικά ο παραπάνω φάκελος ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια των στοιχείων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
Ακολούθως η επιτροπή προέβη στη μονογραφή των δικαιολογητικών που 
προσκομίστηκαν και στον έλεγχο αυτών, ο οποίος λόγω του όγκου αυτών και 
παράλληλης διαδικασίας για άλλο διαγωνισμό, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 23/6/2020. 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της  
ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E. είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 
και τα κατατιθέμενα έγγραφα ως αυτή ορίζει και διαμορφώθηκε ο συνημμένος πίνακας, 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη 

1. Την αρίθμ. 15724/28-4-2020 διακήρυξη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

2. Τα υποβληθέντα από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικά κατακύρωσης 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

η Επιτροπή εισηγείται: 

την  κατακύρωση  στον φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη Λαμία - ΤΚ 351 33, τηλ.: 2231020000, fax: 2231047147, 
ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με οικονομική προσφορά 
71.618,68 € (με ΦΠΑ 24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και 
εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος πρακτικού. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2020  Μελέτη  της Διεύθυνσης   Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 
10.6266.0001. 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Λαμία 23/6/2020   
Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βασίλειος Νικολάου, Πρόεδρος 

Ευάγγελος Κούρτης, τακτικό μέλος 

Σπυρίδων Νιάνιος, τακτικό μέλος 
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Λαμία 23/6/2020 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βασίλειος Νικολάου, Πρόεδρος 

Ευάγγελος Κούρτης, τακτικό μέλος 

Σπυρίδων Νιάνιος, τακτικό μέλος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
συνημμένος στο 2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση 

αποτελέσματος) για την υπηρεσία: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ  -   
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ O.E. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου √ 

Υ.Δ. του Ν. 1599/1986, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος  οφείλει να 
καταβάλει εισφορές 

√ 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση 
αρχής, το οποίο αφορά σε όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

√ 

Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους √ 

Υ.Δ.   του Ν. 1599/1986, ότι  δεν συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού για τις περιπτώσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.3.2.β της διακήρυξης 

√ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία 

√ 

Υ.Δ.   του Ν. 1599/1986, ότι  δεν συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές 
περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.3.3 της διακήρυξης √ 

Υ.Δ.   του Ν. 1599/1986,  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

√ 

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου √ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του φορέα (έντυπα 
Ε3 τριών τελευταίων ετών) 

√ 

Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας και ειδικότερα: 
 Κατάλογος και αντίγραφα υλοποιηθεισών συμβάσεων 
 Κατάλογος ομάδας εργασιών 
 Υ.Δ.   του Ν. 1599/1986 περί του χρόνου επιτόπιας απόκρισης κατά την 

αντιμετώπιση των βλαβών 

√ 

Αποδεικτικά συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001, 
ISO14001, ISO 27001) 

√ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (αντίγραφο 
καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  προσφοράς τροποποιητικά). 

√ 




