
                                                                      14/10/2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 202.520,00€  «ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020» 
 

 
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω : 
 

1. Το  άρθρο 5  του ΦΕΚ 161/22-8-2020. 
2. Το  άρθρο 6   του ΦΕΚ 161/22-8-2020. 
3. Την απόφαση με αριθμό  65051/06-10-2020 του ΥΠΕΣ. 

       
 
 

Εισηγούμεθα  
 
Την λήψη απόφασης περί  αποδοχής της επιχορήγησης ποσού 202.520,00€ από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
 
 

 
 
 

Λαμία, 14/10/2020 
Ο συντάξας 

Λαμία,14/10/2020 
Η Προϊστάμενη Τμήματος 

Λαμία,14/10/2020 
Η Αναπληρώτρια  

Προϊσταμένη της Δ/νσης 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΑΚΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΑΣΗ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1211.0002 ΥΠ. ΕΣ. 202.520,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.6041.0004 ΥΠ.ΕΣ.
147.940,86

15.6054.0005 ΥΠ. ΕΣ. 54.579,14

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 202.520,00 202.520,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργοδοτικές εισφορές Σχολικών 

καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ.

Τακτικές αποδοχές Σχολικών 

καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ.

1.- Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία κωδικού εσόδου και αντίστοιχου εξόδου που αφορά σε  Επιχορήγηση 

του Δήμου μας για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σύμφωνα με την  αριθμ. Πρωτ.: 65051/06-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΤΣ46ΜΤΛ6-

ΑΚ1) απόφαση κατανομής του  Τμήματος Επιχορηγήσεων του ΥΠ.ΕΣ.   και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕπιχορήγησηΥΠΕΣ για κάλυψη 

δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού 

καθαριότητας, με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Ο.Χ. στις σχολικές μονάδες του 

Δήμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 11Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

      Παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί μέσα από το  αποθεματικό κεφάλαιο  ο  Προϋπολογισμός 

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

από τους λόγους που θα παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι αποσκοπούν στην ορθή, νόμιμη, ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας  και είναι τα εξής:

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

3463/2006  περί Δ.Κ.Κ. όπως  ισχύουν,  οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του  Ν. 3536/2007, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος  περί «Οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των 

Δήμων και Κοινοτήτων»  καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του 

Ν.4172/2013. 

       Κυρίες και Κύριοι:

ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 10



Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

4319.0004 Ο.Α.Ε.Δ. 57.650,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.6041.0005 Ο.Α.Ε.Δ.

47.600,00

15.6054.0006 Ο.Α.Ε.Δ. 10.050,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 57.650,00 57.650,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1321.0008 ΕΣΠΑ 40.000,00

2.- Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία κωδικού εσόδου και αντίστοιχου εξόδου που αφορά σε  Επιχορήγηση 

από τον Ο.Α.Ε.Δ.  για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την ένταξη του Δήμου μας  στο 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακρο-χρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) 

κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί-ου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του 

δημόσιου τομέα, όπως αυτός επα-ναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που 

ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευ-

τέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»  

και ως εξής:

Εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

δράσης "Πρόγραμμα επιχορήγησης 

για την απασχόληση 8.500 μακρο-

χρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 

ετών"

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

Ι.Δ.Ο.Χ. δράσης "Πρόγραμμα 

επιχορήγησης για την απασχόληση 

8.500 μακρο-χρόνια ανέργων, ηλικίας 

55-67 ετών"

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Eπιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την 

κάλυψη  κόστους για το  "Πρόγραμμα 

επιχορήγησης για την απασχόληση 

8.500 μακρο-χρόνια ανέργων, ηλικίας 

55-67 ετών"

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3._Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων και ο αντίστοιχος Εξόδων για τη λειτουργία Ξενώνα 

φιλοξενίας στο Δήμο μας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού και ως εξής

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο 

Δήμο Λαμιέων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

60.7341.0002 ΕΣΠΑ
40.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 40.000,00 40.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.6699.0001

Δ.Π. 5.000,00

15.6265.0003
Δ.Π. 5.000,00

15.6041.0004 Δ.Π. 102.000,00

15.6054.0005 Δ.Π.
18.000,00

15.6673.0004 
Δ.Π. 1.959,80

15.6265.0007 
Δ.Π. 3.756,00

15.6264.0007

Δ.Π. 5.715,00

15.6472.0002 
Δ.Π. 10.400,00

15.6265.0010 
Δ.Π. 5.000,00

15.6261.0001

Δ.Π. 5.000,00

15.7135.0013

Δ.Π. 24.800,00

15.6262.0002 Δ.Π. 14.000,00

15.6261.0003 Δ.Π. 6.200,00

Τακτικές αποδοχές Σχολικών 

καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ.

Εργοδοτικές εισφορές Σχολικών 

καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ.

Προμήθεια υλικών επισκευής 

άρδευσης γηπέδων

Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού κολυμβητικής δεξαμενής 

ΔΑΚ

Δαπάνες λοιπών αθλητικών 

δραστηριοτήτων

Συντήρηση και επισκευή συστημάτων 

ασφαλείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

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

χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής:

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού 

Κοινωνικής Πολιτικής

Προμήθεια Ελαστικού Τάπητα για το 

Χώρο Αλμάτων του Γηπέδου 

Γαλανέϊκων

Προμήθεια αναλωσίμων Μουσικών 

Οργάνων Δημοτικής Φιλαρμονικής & 

Δημοτικού Ωδείου

Συντήρηση ενδυμασίας  Δημοτικής 

Φιλαρμονικής

Συντήρηση & Επισκευή 

μικροφωνικών εγκαταστάσεων

Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού 

υλικού αθλητικών χώρων

Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

κολυμβητικής δεξαμενής

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο 

Δήμο Λαμιέων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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15.6472.0008 Δ.Π. 5.000,00

30.6673.0005
Δ.Π.

14.000,00

30.7333.0041
ΣΑΤΑ

13.000,00

30.6261.0004
Δ.Π.

24.000,00

30.6414.0006
Δ.Π.

15.500,00

30.7326.0021

ΣΑΤΑ 10.616,18

30.7323.0002

ΣΑΤΑ 20.000,00

30.7323.0017
ΣΑΤΑ

117.616,18

30.7333.0040
ΣΑΤΑ 100.000,00

30.6162.0007
Δ.Π. 24.500,00

10.7518.0006 Δ.Π. 300,00

15.6474.0004 Δ.Π. 100.000,00

15.7515.0003 Δ.Π. 31.000,00

 15.6473.0001 Δ.Π. 25.000,00

25.7135.0003 Δ.Π. 20.000,00

30.7135.0027 Δ.Π. 10.000,00

30.7135.0048 Δ.Π. 10.000,00

30.6662.0038 Δ.Π. 10.000,00

Ετήσια εισφορά για τη συμμετοχή του 

Δήμου στην Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία 

"Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας"

Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Δ.Ε. 

Γοργοποτάμου

Συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο 

της εταιρείας "Αναπτυξιακή 

Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ"

Χριστούγεννα στην πόλη

Δαπάνες οργάνωσης 

δραστηριοτήτων κοινωνικού 

χαρακτήρα

Μεταφορά και διάθεση υλικών 

καθαιρέσεων

Ορεινός Μαραθώνιος "Ηρακλής"

Προμήθεια ανταλλακτικών φωτεινών 

σηματοδοτών

Κυκλοφοριακές σημάνσεις και 

διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου 

(ΣΑΤΑ/19)

Εργασίες αποξήλωσης σωληνώσεων 

υπογείου χώρου Δημοτικού κτιρίου

Κατασκευή-αποκατάσταση 

κυκλοφοριακών σημάνσεων και 

πινακίδων στις οδούς του Δήμου 

(ΣΑΤΑ/ΠΕ)

Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη 

Δ.Κ. Λαμίας

Διαμορφώσεις-συντηρήσεις 

αγροτικών δρόμων (ΣΑΤΑ/19)

Τοποθέτηση πινακίδων 

ονοματοθεσίας οδών σε Τοπικές και 

Δημοτικές Κοινότητες (ΣΑΤΑ/ΠΕ)

Βραχομηχανική διερεύνηση στο 

πρανές του παλαιού λατομείου

Προμήθεια μεταλλικών παγκακίων

Προμήθεια εξαρτημάτων και οργάνων 

παιδικών χαρών ΔΕ Υπάτης

Προμήθεια πολυκαρβονικού υλικού 

για επισκευή στάσεων αστικού ΚΤΕΛ

ΣΕΛ 4 ΑΠΟ 10



10.6613.0001 Δ.Π. 10.000,00

00.6715.0016 Δ.Π. 10.000,00

00.6715.0017 Δ.Π. 10.000,00

15.7135.0004 10.000,00

15.7135.0005 5.000,00

30.6265.0004 20.000,00

30.6265.0005 20.000,00

420.831,98 421.531,18

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 421.531,18 420.831,98

                             ΕΣΟΔΑ : 75.592.513,47 €

                             ΕΞΟΔΑ : 75.567.956,41 €

                             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 24.557,06 €

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

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

                                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Προμήθεια μουσικών οργάνων 

Φιλαρμονικής και Ωδείου

Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής

Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων 

πάγκων καθίσματος

Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων

Eπιχορήγηση Β' Βαθμιας Σχολικής 

Επιτροπής

Eπιχορήγηση Α' Βαθμιας Σχολικής 

Επιτροπής
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ΣΕΛ 6 ΑΠΟ 10



ΣΕΛ 7 ΑΠΟ 10



ΣΕΛ 8 ΑΠΟ 10



ΣΕΛ 9 ΑΠΟ 10



 

ΣΕΛ 10 ΑΠΟ 10



                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                          Είδος: Ατομική Διοικητική Πράξη 

                                                                       Θεματική κατηγορία: Οικονομική Ζωή 

 

 
 

E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
N Ο Μ Ο Σ  Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ 

Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ &                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

********************************* 
Ταχ.Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 

Ταχ.Κώδικας:  35100 
e-mail: epapaioannou@lamia-city.gr 

  

 
 
 

                                                                                             
Λαμία  12/10/2020 

  
 
  

 
   

ΠΡΟΣ 

 ΤOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ  
OIKONOMIKHΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αριθ.3752/2018 μεταξύ μας Σύμβασης σε συνέχεια της 
αριθ.2/2018 ΑΔΣ. 
 
 
1. Με την αριθ.2/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η 

παραχώρηση του ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ στην Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑΣ για την αγωνιστική 
περίοδο 2018-2019 καθώς και 2019-2020 

2. Την 26/01/2018 υπογράφηκε από το «ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ» & την «Π.Α.Ε. 
ΛΑΜΙΑ» το αριθ.3752/2018 «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.Κ ΛΑΜΙΑΣ» σύμφωνα με της ανωτέρω 
ΑΔΣ. 

3. Στο Άρθρο 4 παράγραφος 2. του από 26/01/2018 μεταξύ μας  «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» προβλέπεται πραγματοποίηση δαπανών από την «ΛΑΜΙΑ 
Π.Α.Ε.» για εκτέλεση έργων & εργασιών με την προϋπόθεση ότι πριν την 
εκτέλεση τους, θα ζητά έγκριση από τον Δήμο με σχετική αίτηση της & Τεχνική 
Έκθεση στην οποία θα αναπτύσσονται όλα τα έργα & οι εργασίες, η 
αναγκαιότητα εκτέλεσης αυτών, ο χρόνος αποπεράτωσης καθώς & τα στοιχεία 
του μηχανικού.  
Η εν λόγω  Αίτηση θα εγκρίνεται από Επιτροπή αποτελούμενη από έναν 
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οριζόμενο από τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  & τον εντεταλμένο σε Αθλητικά 
Θέματα, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λαμιέων. 
Οι αναγκαίες αυτές δαπάνες αφού διενεργούνται σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία από τον (β!) των συμβαλλόμενων (δηλαδή την «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ») 
υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού με το οφειλόμενο μίσθωμα. 

4. Με την αριθ.18036/28-03-2017 Απόφαση του ο Δήμαρχος Λαμιέων όρισε τον 
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κλειτσάκη Αθανάσιο για την άσκηση Αρμοδιοτήτων 
Αθλητισμού.  

5. Με τις αριθ.10816/28-02-17 & αριθ.60620/29-09-17 Αποφάσεις του περί 
«Ορισμού Αντιδημάρχων» ο Δήμαρχος Λαμιέων ορίζει ως Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Έργων τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραγιάννη Στυλιανό. 
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6. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος με το 
αριθ.5699/5-2-20 έγγραφο του ορίζει ως αρμόδιο υπάλληλο της Επιτροπής του 
Άρθρου 4 παράγραφος 2. του μεταξύ μας Συμφωνητικού τον υπάλληλο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μυλωνή Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό. 

 
Σύμφωνα με τις οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από το μεταξύ μας 
το αριθ.3752/2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ & και επειδή η 
«Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» δεν κατέβαλε άμεσα τις προβλεπόμενες οικονομικές της 
υποχρεώσεις, προφανώς διότι προγραμμάτιζε την πραγματοποίηση έργων, το 
Τμήμα Προσόδων προχώρησε σε διαδικασίες Βεβαίωσης των οφειλόμενων 
από την έναρξη μέχρι & την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ                                      

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

αριθ.3752/2018 σύμβαση παραχώρησης & 

βάση της ΑΔΣ 2/2018

ΑΡΙΘ.ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ 

ΠΟΣΟ  ΣΕ €

προσαυξησεις 

μεχρι την 31/10/20

Συνολική οφειλή 

για συψηφισμο

υπολοιπο οφειλη ΠΑΕ  01-01-19 ΕΩΣ  

31-05-2020      2019Β-2020Α ΒΕΒ 26176/2020 819,96 53,87 873,83
οφειλη ΠΑΕ  01-06-19 ΕΩΣ  31-06-2020      

2019Β-2020Α ΒΕΒ 27229/2020 34.568,55 252,35 34.820,90

Συνολικη Οφειλη  ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ   

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019  
35.388,51 € 306,22 € 35.694,73 €

 
 
  

Η βεβαίωση των οφειλών όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, έγινε 
σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχειά που μας προσκόμισε η «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» με 
ανάλογες υπεύθυνες Δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της, αποδεχόμενος 
τις οφειλές & αιτούμενος την άμεση οριστική βεβαίωση αυτών χωρίς την 
παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλώνοντας την παραίτηση τους 
από τα ένδικα μέσα.     

 
Κατόπιν των ανωτέρω & σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 4 
παράγραφος 2. του αριθ.3752/2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ η 
«Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» με την αριθ.40566/13-10-20 Αίτηση της ζητά τον συμψηφισμό 
(μέσω διαγράφης) των οφειλών της υποβάλλοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά:  
1. Την αριθ.2066/30-08-18 Αίτηση της «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» για προέγκριση 

εργασιών ανακατασκευής χλοοτάπητα λόγω διαταραχής της επιπεδότητας 
με κίνδυνο τον τραυματισμό των ποδοσφαιριστών  

2. Την από 30/08/18 Τεχνική Έκθεση του μηχανικού Ζουμπουλιά 
Κωνσταντίνου, στην οποία θα αναπτύσσονται όλα τα έργα & οι εργασίες, η 
αναγκαιότητα εκτέλεσης αυτών, ο χρόνος αποπεράτωσης καθώς & τα 
στοιχεία του μηχανικού (συνημμένα: Τεχνική Έκθεση - Αιτιολογική Έκθεση 
– Χρονοδιάγραμμα - Πίνακας Τιμών βάσει τεχνικής έκθεσης). 

3. Το αριθ.34080/03-09-20 Αίτηση της «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» για έγκριση 
εκτελεσθέντων εργασιών (συνημμένα: Αιτιολογική Έκθεση-
Χρονοδιάγραμμα-Πίνακας Τιμών βάσει τεχνικής έκθεσης & 2ος 
Λογαριασμός-Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πραγματοποιηθέντων εργασιών 
ύψους 38.000,00€ – αρμοδίως υπογεγραμμένα ).      

4. Το αριθ.1 από 05-9-2020 Πρακτικό έγκρισης των ανωτέρω αναφερόμενων 
έργων/εργασιών της αρμοδίας Επιτροπής, αποτελούμενη από τον 
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υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Μυλωνή Ιωάννη 
οριζόμενο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, & τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Φώσκολο Παναγιώτη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία αφού εξέτασε τα στοιχεία του 
φακέλου και έλαβε υπόψη της:    

  
 τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν. 3463/06), που ορίζουν τα εξής:   
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται 
ολόκληρα ή εν μέρει: 
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή 
κοινοτικών φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του 
φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο 
είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.» 

 την περίπτ. κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,συμφωνα με την 
οποία, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την 
απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. 

 την αριθ.40566/13-10-20 Αίτηση της «ΛΑΜΙΑ Π.Α.Ε.» που ζητά τον 
συμψηφισμό των οφειλών της υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

 το αριθ.3752/2018 «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Δ.Α.Κ ΛΑΜΙΑΣ» σύμφωνα με την αριθ.2/2018 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  

 την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας, όπου εμφανίζονται τα οφειλόμενα 
ποσά, των οποίων ζητά συμψηφισμό με αξία έργων τα οποία πραγματοποίησε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο Άρθρο 4 παράγραφος 2. του μεταξύ μας 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ»  
Προτείνει τον συμψηφισμό μέσω διαγράφης των οφειλομένων ως έξης:  

 

35.694,73 €

38.000,00 €

-2.305,27 €

  ΟΦΕΙΛΗ αγωνιστικης περιοδου 2019-2020                                                             

ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ  

(συμπεριλαμβανομενων των προσαυξησεων)  

ΑΞΙΑ ΕΡΓΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ  στο ΔΑΚ Λαμιας  

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ( ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ) μετα το ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
 

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Να γίνει διαγραφή μέρους των βεβαιωμένων οφειλών, από την καρτέλα 
χρεώσεων της «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» με ΑΦΜ 997503671 και έδρα την Λαμία 
Πλατεία Ελευθερίας 3, ποσού των 35.694,73€ διότι η έκανε δαπάνες για 
εκτέλεση έργων ποσού ύψους 38.000,00€ (1ος λογαριασμός) και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα, στο Άρθρο 4 παράγραφος 2. του από 3752/2018 μεταξύ μας 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ», σε περίπτωση τέλεσης έργων σύμφωνα με 
τους όρους &  τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο του 
συμφωνητικού προβλέπεται συμψηφισμός.  
Το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.305,27€ θα παραμείνει επ ωφελεία του δήμου.    
 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται 

 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

 
 
 
 

Η Δ/ντρια Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΟΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 
 



Σελίδα 1 από 4 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ  & ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΔΕΥΣΗ 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΟΥ κ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κου ΠΑΛΙΟΥΡΑ  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων  

 

Θέμα: Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019  

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Β.Δ./τος 28.3/15-4-1957 και σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1080/80 «περί τροποποίησης και 

συμπλήρωσης διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας και άλλων 

τινών συναφών διατάξεων», επιβάλλονται εις βάρος όλων των αρδευόμενων τέλη 

άρδευσης και ορίζεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των τελών άρδευσης. 

Στο Δήμο μας υπάρχουν δίκτυα άρδευσης κλειστά που τροφοδοτούνται από 

ηλεκτροκίνητες γεωτρήσεις καθώς και αρδευτικό δίκτυο που αποτελείται από 

τσιμεντένιους και χωμάτινους αύλακες και το οποίο τροφοδοτείται από επιφανειακά νερά 

(φυσική ροή) αλλά και από γεωτρήσεις. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα τέλη άρδευσης να επιβάλλονται  ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας σε σχέση με τον τρόπο  

άρδευσης, η χρέωση δε (ανά στρέμμα, ώρα κλπ.) να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες 

κάθε Κοινότητας 

Για τον καθορισμό των τελών άρδευσης λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στα ανωτέρω τέλη δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή των υδρονομέων οι οποίοι με 

βάση τις διατάξεις από το 28-3/15-03-1957 Β.Δ/τος «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών 

υδάτων» (ΦΕΚ Α’ 60), και την 48/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων 

αμείβονταν απευθείας από τους αρδευόμενους. 

Επισημαίνεται ότι επειδή σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν. 3852/10 "Ένα (1) 

μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 

αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 

περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα 

που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»", δεν ήταν δυνατή η 

εισήγηση για λήψη σχετικής απόφασης το προηγούμενο διάστημα. 

 

Μετά τα παραπάνω                                  
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

 
    Τον καθορισμό των τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 ειδικότερα ως 

εξής: 



Σελίδα 2 από 4 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΡΟΤ/ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΒΑΡΔΑΤΕΣ ΔΕΛΦΙΝΑΚΟΣ 2,00 €/ΩΡΑ 

ΒΑΡΔΑΤΕΣ ΞΗΡΙΑΣ 4,00 €/ΩΡΑ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΓΗ ΛΙΘΝΟΣ 1,50 €/ΣΤΡ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ 1,00 €/ΣΤΡ 

ΔΑΜΑΣΤΑ ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ 2,80 €/ΩΡΑ 

ΔΑΜΑΣΤΑ ΚΟΡΑΚΙΩΤΙΚΑ 2,00 €/ΩΡΑ 

ΔΑΜΑΣΤΑ ΚΡΙΚΕΛΙΩΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ) 2,40 €/ΩΡΑ 

ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΧΑΝΟΡΕΜΑ) 30,00 €/ ΠΑΡΟΧΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ (ΜΗΤΣΟΥ)-                          
ΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

6,00 €/ΣΤΡ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΞΗΡΙΑΔΕΣ 1                     

(ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΜΜΟΥΔΕΣ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΞΗΡΙΑΔΕΣ 2                                    
(ΚΑΡΒΟΥΝΗ) 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 2,50 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ 2,50 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ 2,80 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΖΑΡΑ 1,70 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΣΧΟΛΙΚΗ 4,50 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΜΙΝΤΖΙΒΗΡΗ Χωρίς χρέωση, σε 
εφαρμογή της από 

21/6/2016 
Προγραμματικής 

Σύμβασης Δ. 
Λαμιέων  - 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΡΕΝΤΙΦΗ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑΣ 0,60 €/ΣΤΡ 

Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΝΙΑΡΑ 
ΠΑΓΙΟ 50 €/ΕΤΟΣ 

ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΒΡΗ ΣΚΟΥΡΟΡΕΜΜΑ 
10 € /ΑΝΕΝΕΡΓΗ 

ΠΑΡΟΧΗ & 30 
€/ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 2,50 €/ΩΡΑ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1η - Α' ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΥΑΛ 
15,00 €/ΣΤΡ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2η - Α' ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΥΑΛ 

ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ ΞΗΡΙΑΣ Χωρίς χρέωση, σε 
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ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ εφαρμογή της από 

21/6/2016 
Προγραμματικής 

Σύμβασης Δ. 
Λαμιέων  - 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΛΥΓΑΡΙΑ ΑΡΤΣΙΓΚΑΣ 0,10 €/KWH 

ΛΥΓΑΡΙΑ ΠΑΣΑΓΙΟ 0,18 €/KWH 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

2,60 €/ΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΑ 1 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΑ 2 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΠΑΡΟΥΚΕΣ Χωρίς χρέωση, σε 
εφαρμογή της από 

21/6/2016 
Προγραμματικής 

Σύμβασης Δ, 
Λαμιέων  - 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΤΟΥΡΕΣ  (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΧΑΛΙΚΙΑ 1 (ΚΑΛΕΜΗ) ΔΥΤΙΚΑ 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΧΑΛΙΚΙΑ 2 (ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ) ΔΥΤΙΚΑ 

Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

ΖΗΛΕΥΤΟ ΠΗΓΑΔΙ 0,12 €/Μ3 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΒΟΙΔΟΡΕΜΑ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 

2,00 €/ΩΡΑ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑΔΕΣ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ ΛΕΙΒΑΔΙ( ΑΛΩΝΙΑ ή ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ) 3,50 €/ΩΡΑ 

ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) 3,00 €/ΩΡΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΕΝΤΡΟΣ 

5,00 €/ΣΤΡ 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΒΛΑΧΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΩΡΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ (ΠΟΥΡΝΙΑΣ) 

ΚΑΡΥΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

8,00 €/ΣΤΡ 
ΚΑΡΥΑ ΑΛΩΝΙΑ 

ΚΑΡΥΑ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΑ 

ΚΑΡΥΑ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΙΛΕΙΚΑ 3,70 €/ΩΡΑ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΓΓΙΠΑ 1,60 €/ΣΤΡ 
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ΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ 3,70 €/ΩΡΑ 

ΛΙΧΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΑΜΠΕΗ 10,50 €/ΣΤΡ 

ΡΟΔΩΝΙΑ ΚΑΤΩ ΣΑΙΤΕΣ (Κ.ΚΑΡΑΛΗ) ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ 

ΡΟΔΩΝΙΑ ΛΟΥΜΑΚΙΑ 

5,00 €/ΣΤΡ ΡΟΔΩΝΙΑ ΞΗΡΙΑΣ 

ΡΟΔΩΝΙΑ ΧΑΛΙΑΔΙΑ 

ΣΥΚΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ 
4,00 €/ΩΡΑ 

ΣΥΚΑ ΠΑΤΟΥΣΙΕΣ 

ΥΠΑΤΗ ΕΘΝΙΚΟ 6,00 €/ΩΡΑ 

ΥΠΑΤΗ (ΑΜΑΛΩΤΑ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 5,00 €/ΩΡΑ 

 

Πέραν των ανωτέρω, για άλλες χρήσεις νερού πλην της άρδευσης καθορίζονται 

τέλη ως κατωτέρω: 

Στις πτηνοκτηνοτροφικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις επεξεργασίας και 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και σε θερμοκήπια παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων και εναλλακτικών καλλιεργειών   σε οποιοδήποτε Δημοτική ή 

Τοπική Κοινότητα που τυχόν θα υδροδοτηθούν από αρδευτική γεώτρηση που πληροί 

τους όρους, θα επιβάλλεται πάγιο ετήσιο τέλος ως εξής :  

Α) Για κτηνοτροφική  εγκατάσταση δυναμικότητας έως και 15 ΜΜΖ πάγιο 100 €  

Β) Για κτηνοτροφική  εγκατάσταση δυναμικότητας πάνω από 15-30 ΜΜΖ πάγιο 150 € 

Γ) Για κτηνοτροφική  εγκατάσταση δυναμικότητας μεγαλύτερη από 30 ΜΜΖ και 

πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πάγιο 250 €  

Δ) Για βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις ετήσιο πάγιο 300 €  

Ε) Για θερμοκήπια ετήσιο πάγιο 300 € 

 

 

Η απόφαση να διαβιβασθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων. 

     
 

 

Λαμία ……/……/2020 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

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

  

 

Λαμία, 12/10/2020 

Αριθμ. πρωτ.  40184 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

98/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 15-09-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 97/2020 της με αριθμό 98/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 30-07-2020 αίτηση των : 1. 

Κόρκου Θωμαής του Κωνσταντίνου, 2. Κόρκου Δήμητρας του Κωνσταντίνου και 3. 

Αρβανίτη Νικολάου του Κωνσταντίνου, εκπροσωπούμενου από την ασκούσα τη 

γονική μέριμνα και επιμέλειά του μητέρα του Ταυλαράκη Δήμητρα του Νικολάου, 

χήρα Κωνσταντίνου Αρβανίτη κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση και για τις νόμιμες 

συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στους αιτούντες τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο των  

αιτούντων, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Πατρόκλου 32, όπου στεγάζεται το 4ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου 

του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 

2020, συνολικού ποσού για καθέναν από τους αιτούντες, όπως ακολούθως, με το νόμιμο 

τόκο υπερημερίας, ως εξής :  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 40184 - 12/10/2020
Φυσ. Αρχείο: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 40184 - 12/10/2020
Φυσ. Αρχείο: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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2.1. Στην πρώτη των αιτούντων Κόρκου Θωμαή του Κωνσταντίνου το 

συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (72,69 € χ 

5 μισθώματα = 363,45 ευρώ), ήτοι : 

α) Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 το ποσό των  218,07 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-4-2020 και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

β)  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020 το ποσό 

των 145,38 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4,75 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

 

2.2. Στη δεύτερη των αιτούντων Κόρκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου το 

συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (72,69 € χ 

5 μισθώματα = 363,45 ευρώ), ήτοι : 

α) Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 το ποσό των  218,07 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-4-2020 και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

β)  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020 το ποσό 

των 145,38 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4,75 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

 

2.3. Στον τρίτο των αιτούντων Αρβανίτη Νικόλαο του Κωνσταντίνου το 

συνολικό ποσό των πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (107,46 € χ 5 

μισθώματα = 537,30 ευρώ), ήτοι : 

α) Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 το ποσό των  322,38 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-4-2020 και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, 
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β)  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020 το ποσό 

των 214,92 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή του. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των επτά ευρώ και τριών λεπτών (7,03 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας). 

Επίσης, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει στους αιτούντες το ποσό 

των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα για την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής.  

2.4.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στους αιτούντες  : 

Κόρκου Θωμαή του Κωνσταντίνου, Κόρκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου και 

Αρβανίτη Νικόλαο του Κωνσταντίνου το ποσό των χιλίων τετρακοσίων πέντε ευρώ και 

εβδομήντα τριών λεπτών (1.405,73 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.264,20 ευρώ + 

τόκοι υπερημερίας 16,53 ευρώ + 125,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 37273/23-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 98/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση των αιτούντων για καταβολή καθυστερουμένων 

μισθωμάτων υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων 

εξακολουθεί να κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 4ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς οι αιτούντες να εναντιώνονται στη μίσθωση, γεγονότα που 

προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 27771/21-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Πατρόκλου 32 ακίνητο των αιτούντων χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 

4ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και Μάιο 2020 

και από τις από 14-5-2019 υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων. 

 

3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 37273/23-9-2020  έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα 

απαίτηση των αιτούντων, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 

98/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 623 και 624 του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό 

στους αιτούντες αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση των αιτούντων είναι ουσία βάσιμη, 

ήτοι το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τους αιτούντες 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 
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Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, 
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ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

98/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 98/2020 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 97/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 98/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 30-7-2020 αίτηση των : 1. 

Κόρκου Θωμαής του Κωνσταντίνου, 2. Κόρκου Δήμητρας του Κωνσταντίνου και 3. 

Αρβανίτη Νικολάου του Κωνσταντίνου, εκπροσωπούμενου από την ασκούσα τη 

γονική μέριμνα και επιμέλειά του μητέρα του Ταυλαράκη Δήμητρα του Νικολάου, 

χήρα Κωνσταντίνου Αρβανίτη κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο επιδόθηκε στο Δήμο 

Λαμιέων στις 15-9-2020 προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3068/2002. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στους αιτούντες τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο των  

αιτούντων, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Πατρόκλου 32, όπου στεγάζεται το 4ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου 

του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 

2020, συνολικού ποσού για καθέναν από τους αιτούντες, όπως ακολούθως, με το νόμιμο 

τόκο υπερημερίας, ως εξής :  
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2.1. Στην πρώτη των αιτούντων Κόρκου Θωμαή του Κωνσταντίνου το 

συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (72,69 € χ 

5 μισθώματα = 363,45 ευρώ), ήτοι : 

α) Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 το ποσό των  218,07 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-4-2020 και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

β)  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020 το ποσό 

των 145,38 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4,75 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

 

2.2. Στη δεύτερη των αιτούντων Κόρκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου το 

συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (72,69 € χ 

5 μισθώματα = 363,45 ευρώ), ήτοι : 

α) Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 το ποσό των  218,07 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-4-2020 και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

β)  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020 το ποσό 

των 145,38 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4,75 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

 

2.3. Στον τρίτο των αιτούντων Αρβανίτη Νικόλαο του Κωνσταντίνου το 

συνολικό ποσό των πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (107,46 € χ 5 

μισθώματα = 537,30 ευρώ), ήτοι : 

α) Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 το ποσό των  322,38 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-4-2020 και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, 
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β)  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020 το ποσό 

των 214,92 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή του. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των επτά ευρώ και τριών λεπτών (7,03 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας). 

Επίσης, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει στους αιτούντες το ποσό 

των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα για την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής.  

2.4.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στους αιτούντες  : 

Κόρκου Θωμαή του Κωνσταντίνου, Κόρκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου και 

Αρβανίτη Νικόλαο του Κωνσταντίνου το ποσό των χιλίων τετρακοσίων πέντε ευρώ και 

εβδομήντα τριών λεπτών (1.405,73 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.264,20 ευρώ 

(363,45 + 363,45 + 537,30) + τόκοι υπερημερίας 16,53 ευρώ (4,75 + 4,75 + 7,03) + 

125,00 : 3 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 37273/23-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 98/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση των αιτούντων για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 4ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς 

οι αιτούντες να εναντιώνονται στη μίσθωση. 

4. Οι από 14-5-2019 υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων.  

5. Το με αριθ. πρωτ. 27771/21-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Πατρόκλου 32 ακίνητο των αιτούντων χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 

4ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και Μάΐο 2020. 

6. Η με αριθ. πρωτ. …………./….-9-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 
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επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

98/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Λαμία, 12/10/2020                

     

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                                 Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
         Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

            Νομικός Σύμβουλος  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 83/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 84/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 27-7-2020 αίτηση της Μαρίας 

Γεωργουλοπούλου του Γεωργίου και της Αγαθής κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο 

επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 30-7-2020 προς γνώση του και για τις νόμιμες 

συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο της 

αιτούσας, ευρισκόμενο στη συμβολή των δημοτικών οδών Άνδρου και Ευβοίας, όπου 

στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο  συνολικό ποσό των δυο χιλιάδων 

ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.081,90 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4602/2015 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

καθώς και  το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της 

διαταγής αυτής και ειδικότερα : 
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2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου 2020, το ποσό των χιλίων διακοσίων 

σαράντα εννέα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (416,38 € χ 3 = 1.249,14 ευρώ) με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

τους. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των είκοσι ευρώ και επτά λεπτών (20,07 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι 

λεπτών (416,38 € χ 2 = 832,76 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 

και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (7,17 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα  

Μαρία Γεωργουλοπούλου του Γεωργίου και της Αγαθής το ποσό των δύο χιλιάδων 

διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (2.244,14 ευρώ), ήτοι 

αναλυτικά : κεφάλαιο 2.081,90 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 27,24 ευρώ (20,07 ευρώ + 

7,17ευρώ) +  135,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 34086/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 84/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς 

η αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση. 

4. Η από 10-5-2019 υπεύθυνη δήλωση της Μαρίας Γεωργουλοπούλου του 

Γεωργίου. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 24641/1-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Άνδρου και Ευβοίας ακίνητο της αιτούσας χρησιμοποιείται για τη στέγαση 

του 1ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 

2020. 
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6. Η με αριθ. πρωτ. …………./….-9-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

84/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Λαμία, 12/10/2020                

     

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                              Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

   Νομικός Σύμβουλος  
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Λαμία, 12/10/2020 

Αριθμ. πρωτ. 40185  

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

84/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 30-07-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 83/2020 της με αριθμό 84/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 27-07-2020 αίτηση της Μαρίας 

Γεωργουλοπούλου του Γεωργίου και της Αγαθής κατά του Δήμου Λαμιέων, προς 

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο της 

αιτούσας, ευρισκόμενο στη συμβολή των δημοτικών οδών Άνδρου και Ευβοίας, όπου 

στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο  συνολικό ποσό των δυο χιλιάδων 

ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.081,90 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4602/2015 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

καθώς και  το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της 

διαταγής αυτής και ειδικότερα : 
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2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου 2020, το ποσό των χιλίων διακοσίων 

σαράντα εννέα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (416,38 € χ 3 = 1.249,14 ευρώ) με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

τους. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των είκοσι ευρώ και επτά λεπτών (20,07 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι 

λεπτών (416,38 € χ 2 = 832,76 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 

και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (7,17 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα  

Μαρία Γεωργουλοπούλου του Γεωργίου και της Αγαθής το ποσό των δύο χιλιάδων 

διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (2.244,14 ευρώ), ήτοι 

αναλυτικά : κεφάλαιο 2.081,90 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 27,24 ευρώ (20,07 ευρώ + 

7,17ευρώ) +  135,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 34086/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 84/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων 

μισθωμάτων υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων 

εξακολουθεί να κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 1 ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς η αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση, γεγονότα που 

προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 24641/1-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Άνδρου και Ευβοίας ακίνητο της αιτούσας χρησιμοποιείται για τη 

στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως 

και το Μάιο 2020 και από την από 10-5-2019 υπεύθυνη δήλωση της Μαρίας 

Γεωργουλοπούλου του Γεωργίου. 
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3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 34086/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα απαίτηση της 

αιτούσας, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 84/2020 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 και 624 

του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό στην αιτούσα 

αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση της αιτούσας είναι ουσία βάσιμη, 

ήτοι το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τους αιτούντες 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 
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βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 
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συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

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

ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

84/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
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Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 95/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 96/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 10-9-2020 αίτηση της Αθηνάς 

συζ. Χαράλαμπου Κουτσικαρέλη, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας Γουλοπούλου 

κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 16-9-2020 προς 

γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 

3068/2002. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο της  

αιτούσας, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Κάδμου 1, όπου στεγάζεται το 15ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου 

του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 

2020, συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

(333,57 € χ 5 μήνες = 1.667,85 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή εξόφλησή της, καθώς και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ 

για δικαστικά έξοδα της διαταγής αυτής και ειδικότερα : 
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2.1. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, το ποσό 

των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5,36 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.2. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, το 

ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5,36 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαρτίου του έτους 2020, το ποσό 

των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι, 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5,36 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.4. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Απριλίου του έτους 2020, το ποσό 

των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2,87 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.5. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των 

τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το νόμιμο 

τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2,87 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 
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2.6.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα  

Αθηνά συζ. Χαράλαμπου Κουτσικαρέλη, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας 

Γουλοπούλου το ποσό των χιλίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά 

λεπτών (1.814,67 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.667,85 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 

21,82 ευρώ +  125,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

3. Το με αριθ. πρωτ. 37275/23-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 96/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 15ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, 

χωρίς η αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση. 

4. Η από 10-5-2019 υπεύθυνη δήλωση της Γουλοπούλου Αθηνάς του 

Κωνσταντίνου. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 27379/20-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Κάδμου 1 ακίνητο της αιτούσας χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 15ου 

Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και Μάΐο 2020. 

6. Η με αριθ. πρωτ. …………./….-9-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 
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Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

96/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Λαμία,  12/10/2020                

     

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                                  Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
        Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

           Νομικός Σύμβουλος  
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Λαμία, 12/10/2020 

Αριθμ. πρωτ.  40187 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

96/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 16-09-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 95/2020 της με αριθμό 96/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 10-09-2020 αίτηση της Αθηνάς 

συζ. Χαράλαμπου Κουτσικαρέλη, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας Γουλοπούλου 

κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο της  

αιτούσας, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Κάδμου 1, όπου στεγάζεται το 15ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου 

του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 

2020, συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

(333,57 € χ 5 μήνες = 1.667,85 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή εξόφλησή της, καθώς και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ 

για δικαστικά έξοδα της διαταγής αυτής και ειδικότερα : 

2.1. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, το ποσό 

των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 
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νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5,36 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.2. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, το 

ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5,36 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαρτίου του έτους 2020, το ποσό 

των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι, 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5,36 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.4. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Απριλίου του έτους 2020, το ποσό 

των τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2,87 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.5. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των 

τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (333,57 ευρώ), με το νόμιμο 

τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2,87 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 
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2.6.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα  

Αθηνά συζ. Χαράλαμπου Κουτσικαρέλη, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας 

Γουλοπούλου το ποσό των χιλίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά 

λεπτών (1.814,67 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.667,85 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 

21,82 ευρώ +  125,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 37275/23-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 96/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 15ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, 

χωρίς η αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση, γεγονότα που προκύπτουν από το με 

αριθ. πρωτ. 27379/20-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της δημοτικής οδού Κάδμου 

1 ακίνητο της αιτούσας χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το 

χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και Μάΐο 2020 και από την 10-05-2019 

υπεύθυνη δήλωση της Γουλοπούλου Αθηνάς. 

3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 37275/23-9-2020  έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα 

απαίτηση της αιτούσας, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 96/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 

και 624 του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό στην αιτούσα 

αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση της αιτούσας είναι ουσία βάσιμη, 

ήτοι το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τους αιτούντες 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 
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του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 
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α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

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

ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 



Σελίδα 6 από 6 

 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

96/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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Λαμία, 13/10/2020 

Αριθμ. πρωτ. 40662  

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

83/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 30-07-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 82/2020 της με αριθμό 83/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 27-07-2020 αίτηση του Ηλία 

Κρικζώνη του Λάμπρου και της Παγώνας κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση και 

για τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στον αιτούντα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο του 

αιτούντος, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Παπαλουκά 1, όπου στεγάζεται το 2ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, 

Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο  συνολικό ποσό των 

δυο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.676,70 ευρώ) με 

το νόμιμο τόκο υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4602/2015 μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή εξόφλησή του, καθώς και  το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) ευρώ 

για δικαστικά έξοδα της διαταγής αυτής και ειδικότερα : 

2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου 2020, το ποσό των χιλίων εξακοσίων έξι 
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ευρώ και δύο λεπτών (535,34 € χ 3 = 1.606,02 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 

την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 

Μέχρι σήμερα, 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού 

ανέρχονται στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (25,80 €) – (ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των χιλίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 

(535,34 € χ 2 = 1.070,68 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 

Μέχρι σήμερα, 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού 

ανέρχονται στο ποσό των εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (9,21 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στον αιτούντα  Ηλία 

Κρικζώνη του Λάμπρου και της Παγώνας το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων 

σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.846,71 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 

2.676,70 ευρώ + τόκοι υπερημερίας  35,01 ευρώ (25,80 ευρώ + 9,21 ευρώ) +  135,00 

ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 34092/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση του αιτούντος για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς 

ο αιτών να εναντιώνεται στη μίσθωση, γεγονότα που προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 

25706/8-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της δημοτικής οδού Παπαλουκά 1 ακίνητο 

του αιτούντος χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό 

διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 2020 και από την από 15-5-2019 

υπεύθυνη δήλωση του Ηλία Κρικζώνη του Λάμπρου. 

3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 34092/3-9-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα απαίτηση του 

αιτούντος, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 83/2020 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 και 624 
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του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό στον αιτούντα 

αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση του αιτούντα είναι ουσία βάσιμη, ήτοι 

το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τον αιτούντα 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 
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Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 
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των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. 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 ». 

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

83/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 83/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 82/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 27-7-2020 αίτηση του Ηλία 

Κρικζώνη του Λάμπρου και της Παγώνας κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο 

επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 30-7-2020 προς γνώση του και για τις νόμιμες 

συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στον αιτούντα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο του 

αιτούντος, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Παπαλουκά 1, όπου στεγάζεται το 2ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, 

Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο  συνολικό ποσό των 

δυο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.676,70 ευρώ) με 

το νόμιμο τόκο υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4602/2015 μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή εξόφλησή του, καθώς και  το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) ευρώ 

για δικαστικά έξοδα της διαταγής αυτής και ειδικότερα : 
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2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου 2020, το ποσό των χιλίων εξακοσίων  έξι 

ευρώ και δύο λεπτών (535,34 € χ 3 = 1.606,02 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 

την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 

Μέχρι σήμερα, 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού 

ανέρχονται στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (25,80 €) – (ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των χιλίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 

(535,34 € χ 2 = 1.070,68 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 

Μέχρι σήμερα, 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού 

ανέρχονται στο ποσό των εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (9,21 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στον αιτούντα  Ηλία 

Κρικζώνη του Λάμπρου και της Παγώνας το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων 

σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.846,71 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 

2.676,70 ευρώ + τόκοι υπερημερίας  35,01 ευρώ (25,80 ευρώ + 9,21 ευρώ) +  135,00 

ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 34092/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση του αιτούντος για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς 

ο αιτών να εναντιώνεται στη μίσθωση. 

4. Η από 15-5-2019 υπεύθυνη δήλωση του Ηλία Κρικζώνη του Λάμπρου. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 25706/8-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Παπαλουκά 1 ακίνητο του αιτούντος χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 

2ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 2020. 

6. Η με αριθ. πρωτ. …………./….-10-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 
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Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

83/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Λαμία,     13/10/2020                

     

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                              Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία, 13/10/2020 

Αριθμ. πρωτ.  40651 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

95/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 23-09-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 94/2020 της με αριθμό 95/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 06-09-2020 αίτηση των : 1. 

Κωνσταντίνου Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, 2. Αθανασίου 

Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας και 3. Βασιλείου Χονδρογιάννη 

του Ευαγγέλου και της Δέσποινας κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση και για τις 

νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στους αιτούντες – συνιδιοκτήτες σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας τα 

καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν στο με αριθμό Κ1 ισόγειο κατάστημα των 

αιτούντων, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Όθωνος 67, όπου στεγάζεται το 10ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου 

του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 

2020, συνολικού ποσού χιλίων σαράντα δύο ευρώ (208,40 € χ 5 μισθώματα = 1.042,00 

ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη ημέρα της λήξης της εκάστοτε 

οριζόμενης προθεσμίας πληρωμής εκάστου μισθώματος και μέχρι την πλήρη και 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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ολοσχερή εξόφλησή τους, καθώς και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για 

δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής. 

Ειδικότερα, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει :  

Α) Στον πρώτο αιτούντα Κωνσταντίνο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της 

Δέσποινας το 1/3 του ποσού των 1.042,00 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 347,33 ευρώ, 

Β) Στο δεύτερο αιτούντα Αθανάσιο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της 

Δέσποινας το 1/3 του ποσού των 1.042,00 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 347,33 ευρώ και 

Γ) Στον τρίτο αιτούντα Βασίλειο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας 

το 1/3 του ποσού των 1.042,00 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 347,34 ευρώ.    

 

2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου του έτους 2020, συνολικού ποσού  

εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (208,40 € χ 3 μήνες = 625,20 ευρώ), οι 

τόκοι υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους 

ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο ποσό των δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(10,04€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, συνολικού ποσού τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(208,40 € χ 2 μήνες = 416,80 ευρώ), οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο 

ποσό των τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3,59€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στους αιτούντες : 1. 

Κωνσταντίνο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, 2. Αθανάσιο 

Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας και 3. Βασίλειο Χονδρογιάννη του 

Ευαγγέλου και της  Δέσποινας το συνολικό ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ και 

εξήντα τριών λεπτών (1.180,63 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.042,00 ευρώ + τόκοι 

υπερημερίας 13,63 ευρώ  +  125,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 38939/2-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 95/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση των αιτούντων για καταβολή καθυστερουμένων 

μισθωμάτων υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων 

εξακολουθεί να κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 10ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς οι αιτούντες να εναντιώνονται στη μίσθωση, γεγονότα που 
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προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 23104/23-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Όθωνος 67 ακίνητο των αιτούντων χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση του 

10ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 

2020 και από τις από 10-5-2019 υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων. 

3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 38939/2-10-2020  έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα 

απαίτηση των αιτούντων, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 

95/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 623 και 624 του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό 

στους αιτούντες αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση των αιτούντων είναι ουσία βάσιμη, 

ήτοι το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τους αιτούντες 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και 

τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για 

την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την 

έννοια του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται 

στις περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη 

του άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο 

Άρειος Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του 

Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 

του ν. 3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και 

στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι 

δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών 

Ν.Π.Δ.Δ. ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των 
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διοικητικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 

328/2015, 108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος 

άσκησης ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση 

οφείλει να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί 

νόμιμο δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με 

δύναμη δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το 

ΕΣ κατά την άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η 

μη άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. 

Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής 

απόφασης υπέρ του ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής 

εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που 

αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και 

οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε 

είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και 
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δεν του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν  

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και 

εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 

και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. Για τις 

περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης ». 

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και 

τις υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν 

ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και 

του κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης , 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής 

ακυρωθεί η πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να 

διεκδικήσει το αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής 

πληρωμής, η οποία πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του 

ΑΚ και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής.  

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής (κατ’ 

άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 95/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
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Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 95/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 94/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 95/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 6-9-2020 αίτηση των : 1. 

Κωνσταντίνου Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, 2. Αθανασίου 

Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας και 3. Βασιλείου Χονδρογιάννη 

του Ευαγγέλου και της Δέσποινας κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο επιδόθηκε στο 

Δήμο Λαμιέων στις 23-9-2020 προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3068/2002. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στους αιτούντες – συνιδιοκτήτες σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας τα 

καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν στο με αριθμό Κ1 ισόγειο κατάστημα των 

αιτούντων, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Όθωνος 67, όπου στεγάζεται το 10ο 

Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου 

του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 

2020, συνολικού ποσού χιλίων σαράντα δύο ευρώ (208,40 € χ 5 μισθώματα = 1.042,00 

ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη ημέρα της λήξης της εκάστοτε 
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οριζόμενης προθεσμίας πληρωμής εκάστου μισθώματος και μέχρι την πλήρη και 

ολοσχερή εξόφλησή τους, καθώς και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για 

δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής. 

Ειδικότερα, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει :  

Α) Στον πρώτο αιτούντα Κωνσταντίνο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της 

Δέσποινας το 1/3 του ποσού των 1.042,00 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 347,33 ευρώ, 

Β) Στο δεύτερο αιτούντα Αθανάσιο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της 

Δέσποινας το 1/3 του ποσού των 1.042,00 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 347,33 ευρώ και 

Γ) Στον τρίτο αιτούντα Βασίλειο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας 

το 1/3 του ποσού των 1.042,00 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 347,34 ευρώ.    

2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου του έτους 2020, συνολικού ποσού  

εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (208,40 € χ 3 μήνες = 625,20 ευρώ), οι 

τόκοι υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους 

ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο ποσό των δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(10,04€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, συνολικού ποσού τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(208,40 € χ 2 μήνες = 416,80 ευρώ), οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο 

ποσό των τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3,59€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στους αιτούντες : 1. 

Κωνσταντίνο Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, 2. Αθανάσιο 

Χονδρογιάννη του Ευαγγέλου και της Δέσποινας και 3. Βασίλειο Χονδρογιάννη του 

Ευαγγέλου και της  Δέσποινας το συνολικό ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ και 

εξήντα τριών λεπτών (1.180,63 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.042,00 ευρώ (347,33 

+347,33 +347,34) + τόκοι υπερημερίας 13,63 ευρώ : 3 + 125,00 ευρώ : 3 για δικαστικά 

έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 38939/2-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 95/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση των αιτούντων για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 
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κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, 

χωρίς οι αιτούντες να εναντιώνονται στη μίσθωση. 

4. Οι από 10-5-2019 υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 23104/23-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Όθωνος 67 ακίνητο των αιτούντων χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση του 

10ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάιο 

2020. 

6. Η με αριθ. πρωτ. ………… / ….-10-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

 

Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

95/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Λαμία,     13/10/2020                
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Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                                 Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
       Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

          Νομικός Σύμβουλος  
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Λαμία, 13/10/2020 

Αριθμ. πρωτ.  40657 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

94/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 23-09-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 93/2020 της με αριθμό 94/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 09-09-2020 αίτηση του Δημητρίου 

Ζέρβα του Ιάσονος κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στον αιτούντα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν στο με αριθμό Κ3 

ισόγειο κατάστημα του αιτούντος, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Όθωνος 67, όπου 

στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 

2020, Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 

και Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο συνολικό ποσό των  χιλίων 

σαράντα δύο ευρώ (208,40 € χ 5 μισθώματα = 1.042,00 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την επομένη ημέρα της λήξης της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας 

πληρωμής εκάστου μισθώματος και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους, καθώς 

και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της διαταγής 

πληρωμής. 
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2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου του έτους 2020, συνολικού ποσού  

εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (208,40 € χ 3 μήνες = 625,20 ευρώ), οι 

τόκοι υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους 

ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο ποσό των δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(10,04 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, συνολικού ποσού τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(208,40 € χ 2 μήνες  = 416,80 ευρώ), οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο 

ποσό των τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3,59€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στον αιτούντα 

Δημήτριο Ζέρβα του Ιάσονος το συνολικό ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ και 

εξήντα τριών λεπτών (1.180,63 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.042,00 ευρώ + τόκοι 

υπερημερίας 13,63 ευρώ  +  125,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 38923/2-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 94/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση του αιτούντος για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, 

χωρίς ο αιτών να εναντιώνεται στη μίσθωση, γεγονότα που προκύπτουν από το  με αριθ. 

πρωτ. 23104/23-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της δημοτικής οδού Όθωνος 

67 ακίνητο του αιτούντος χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Λαμίας 

το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 2020 και από την από 10-5-

2019 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. 

3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 38923/2-10-2020  έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα 

απαίτηση του αιτούντος, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 

94/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 623 και 624 του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό 

στον αιτούντα αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση του αιτούντα είναι ουσία βάσιμη, ήτοι 

το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τον αιτούντα 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 
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Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, 
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ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

94/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 94/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 93/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 94/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 9-9-2020 αίτηση του Δημητρίου 

Ζέρβα του Ιάσονος κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων 

στις 23-9-2020 προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 2 του Ν. 3068/2002. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στον αιτούντα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν στο με αριθμό Κ3 

ισόγειο κατάστημα του αιτούντος, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Όθωνος 67, όπου 

στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 

2020, Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 

και Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο συνολικό ποσό των  χιλίων 

σαράντα δύο ευρώ (208,40 € χ 5 μισθώματα = 1.042,00 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την επομένη ημέρα της λήξης της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας 

πληρωμής εκάστου μισθώματος και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους, καθώς 
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και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της διαταγής 

πληρωμής. 

2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου του έτους 2020, συνολικού ποσού  

εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (208,40 € χ 3 μήνες = 625,20 ευρώ), οι 

τόκοι υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους 

ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο ποσό των δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(10,04 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, συνολικού ποσού τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(208,40 € χ 2 μήνες  = 416,80 ευρώ), οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο 

ποσό των τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3,59€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στον αιτούντα 

Δημήτριο Ζέρβα του Ιάσονος το συνολικό ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ και 

εξήντα τριών λεπτών (1.180,63 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 1.042,00 ευρώ + τόκοι 

υπερημερίας 13,63 ευρώ  +  125,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 38923/2-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 94/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση του αιτούντος για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, 

χωρίς ο αιτών να εναντιώνεται στη μίσθωση. 

4. Η από 10-5-2019 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 23104/23-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της 

δημοτικής οδού Όθωνος 67 ακίνητο του αιτούντος χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση του 

10ου Νηπιαγωγείου Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 

2020. 

6. Η με αριθ. πρωτ. …………./….-10-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 
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Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

94/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

Λαμία,   13/10/2020                

 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                                 Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
       Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

          Νομικός Σύμβουλος  
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Λαμία, 13/10/2020 

Αριθμ. πρωτ.  40659 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

93/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 23-09-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 92/2020 της με αριθμό 93/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 09-09-2020 αίτηση της Σοφίας, 

θυγ. Ιάσονος Ζέρβα, συζύγου Αθανασίου Καλαμάρα κατά του Δήμου Λαμιέων, προς 

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν στο με αριθμό Κ4 

ισόγειο κατάστημα της αιτούσας, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Όθωνος 67, όπου 

στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 

2020, Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020 

και Μαΐου του έτους 2020, ανερχόμενης της οφειλής στο συνολικό ποσό των  χιλίων 

σαράντα δύο ευρώ (208,40 € χ 5 μισθώματα = 1.042,00 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την επομένη ημέρα της λήξης της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας 

πληρωμής εκάστου μισθώματος και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους, καθώς 

και  το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της διαταγής 

πληρωμής. 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, 

Φεβρουαρίου του έτους 2020 και Μαρτίου του έτους 2020, συνολικού ποσού  

εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (208,40 € χ 3 μήνες = 625,20 ευρώ), οι 

τόκοι υπερημερίας από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους 

ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο ποσό των δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(10,04€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

 

2.2.  Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Απριλίου του έτους 2020 και 

Μαΐου του έτους 2020, συνολικού ποσού τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(208,40 € χ 2 μήνες  = 416,80 ευρώ), οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από την 1-7-2020 και 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους ανέρχονται μέχρι σήμερα, 13-10-2020 στο 

ποσό των τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3,59€) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

 

2.3.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα Σοφία, 

θυγ. Ιάσονα Ζέρβα, σύζυγο Αθανασίου Καλαμάρα το συνολικό ποσό των χιλίων 

εκατόν ογδόντα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (1.180,63 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : 

κεφάλαιο 1.042,00 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 13,63 ευρώ  +  125,00 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα. 

 

3.  Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 38925/2-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 93/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, 

χωρίς η αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση, γεγονότα που προκύπτουν από το με 

αριθ. πρωτ. 23104/23-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της δημοτικής οδού Όθωνος 

67 ακίνητο της αιτούσας χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Λαμίας 

το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και το Μάΐο 2020 και από την 10-5-2019 

υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας. 
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3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 38925/2-10-2020 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα 

απαίτηση της αιτούσας, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 93/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 

και 624 του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό στην αιτούσα 

αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση της αιτούσας είναι ουσία βάσιμη, 

ήτοι το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από την αιτούσα 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 
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βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 
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συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

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

ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

93/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

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

  

 

Λαμία, 9/10/2020 

Αριθμ. πρωτ. 40097  

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αρίθμ. 

99/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

 

1. Στις 30-07-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 99/2020 της με αριθμό 99/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 17-07-2020 αίτηση της Πολυξένης 

Αρκουμάνη του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση 

και για τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο της  

αιτούσας, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Αμφικτυόνων 15, όπου στεγάζεται το Δ΄ 

ΚΑΠΗ Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου του 

έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020, Μαΐου του έτους 2020 και 

από το μίσθωμα Ιουνίου του έτους 2020 το αναλογούν σε 28 ημέρες του Ιουνίου, 

ανερχόμενης της οφειλής στο  συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων  

ευρώ και πενήντα λεπτών (3.604,50 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας σύμφωνα με 

το άρθρο 45 του Ν. 4602/2015 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, καθώς και  

το ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών (343,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της διαταγής 

αυτής και ειδικότερα : 
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2.1. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, το ποσό 

των εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την 1-2-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

αφαιρουμένων των τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-

2020, για το οποίο δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 

4690/2020. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (8,76 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.2. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, το 

ποσό των εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την 1-3-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

αφαιρουμένων των τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-

2020, για το οποίο δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 

4690/2020. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (7,32 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαρτίου του έτους 2020, το ποσό των 

εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, αφαιρουμένων των 

τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως 31-5-2020, για το οποίο δεν 

τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 4690/2020. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6,72 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.4. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Απριλίου του έτους 2020, το ποσό 

των εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την 1-5-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

αφαιρουμένων των τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 1-5-2020 έως 31-5-

2020, για το οποίο δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 

4690/2020. 
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Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6,72 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.5. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των 

εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

από την 1-6-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6,72 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.6. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιουνίου του έτους 2020 το αναλογούν 

ποσό μισθώματος σε 28 ημέρες, ανερχόμενο στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά 

(567,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 29-6-2020 και μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (4,97 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.7.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα  

Πολυξένη Αρκουμάνη του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας το ποσό των τριών χιλιάδων 

εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (3.988,71 ευρώ), ήτοι 

αναλυτικά : κεφάλαιο 3.604,50 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 41,21 ευρώ (8,76 ευρώ + 7,32 

ευρώ + 6,72 ευρώ + 6,72 ευρώ + 6,72 ευρώ + 4,97 ευρώ) +  343,00 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα. 

3. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 34091/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 99/2020 

διαταγή πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το Δ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας, χωρίς η 

αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση, γεγονότα που προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 

25684/8-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, με το 

οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της δημοτικής οδού Αμφικτυόνων 15 ακίνητο της αιτούσας 

χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Δ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 

2020 έως και σήμερα 8-7-2020 και από την 7-4-2020 υπεύθυνη δήλωση της Πολυξένης 

Αρκουμάνη του Κωνσταντίνου. 
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3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 34091/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα απαίτηση της 

αιτούσας, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 99/2020 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 και 624 

του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό στην αιτούσα 

αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση της αιτούσας είναι ουσία βάσιμη, 

ήτοι το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τους αιτούντες 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, ωστόσο, έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Εξάλλου με την αρ. 2347/2009 απόφαση του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, 

Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 
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2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ). 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃ 

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή 

και αποδοτικό». 

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα. 
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γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. 

6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

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

ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους. 

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης 

ανακοπής (κατ’ άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 

99/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
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Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 99/2020 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 99/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 99/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 17-7-2020 αίτηση 

της Πολυξένης Αρκουμάνη του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας κατά του Δήμου 

Λαμιέων, το οποίο επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 30-7-2020 προς γνώση του και για 

τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στην αιτούσα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο της  

αιτούσας, ευρισκόμενο επί της δημοτικής οδού Αμφικτυόνων 15, όπου στεγάζεται το Δ΄ 

ΚΑΠΗ Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου του 

έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, Απριλίου του έτους 2020, Μαΐου του έτους 2020 και 

από το μίσθωμα Ιουνίου του έτους 2020 το αναλογούν σε 28 ημέρες του Ιουνίου, 

ανερχόμενης της οφειλής στο  συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων  

ευρώ και πενήντα λεπτών (3.604,50 ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας σύμφωνα με 

το άρθρο 45 του Ν. 4602/2015 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, καθώς και  
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το ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών (343,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της διαταγής 

αυτής και ειδικότερα : 

2.1. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, το ποσό 

των εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την 1-2-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

αφαιρουμένων των τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-

2020, για το οποίο δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 

4690/2020. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (8,76 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.2. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, το 

ποσό των εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την 1-3-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

αφαιρουμένων των τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-

2020, για το οποίο δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 

4690/2020. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (7,32 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.3. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαρτίου του έτους 2020, το ποσό των 

εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

από την 1-4-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, αφαιρουμένων των 

τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως 31-5-2020, για το οποίο δεν 

τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 4690/2020. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6,72 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.4. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Απριλίου του έτους 2020, το ποσό 

των εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την 1-5-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, 

αφαιρουμένων των τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα από 1-5-2020 έως 31-5-

2020, για το οποίο δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 15 του Ν. 

4690/2020. 
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Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6,72 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.5. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Μαΐου του έτους 2020, το ποσό των 

εξακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (607,50 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

από την 1-6-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6,72 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός 

τόκων υπερημερίας). 

2.6. Για το μίσθωμα του μισθωτικού μηνός Ιουνίου του έτους 2020 το αναλογούν 

ποσό μισθώματος σε 28 ημέρες, ανερχόμενο στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά 

(567,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 29-6-2020 και μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή εξόφλησή της. 

Μέχρι 13-10-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού ανέρχονται στο 

ποσό των τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (4,97 €) – (ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 

υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.7.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στην αιτούσα  

Πολυξένη Αρκουμάνη του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας το ποσό των τριών 

χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (3.988,71 ευρώ), 

ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 3.604,50 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 41,21 ευρώ (8,76 ευρώ + 

7,32 ευρώ + 6,72 ευρώ + 6,72 ευρώ + 6,72 ευρώ + 4,97 ευρώ) +  343,00 ευρώ για 

δικαστικά έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 34091/3-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 99/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση της αιτούσας για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το Δ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας, χωρίς η 

αιτούσα να εναντιώνεται στη μίσθωση. 

4. Η από 7-4-2020 υπεύθυνη δήλωση της Πολυξένης Αρκουμάνη του 

Κωνσταντίνου. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 25684/8-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της δημοτικής οδού 

Αμφικτυόνων 15 ακίνητο της αιτούσας χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Δ΄ ΚΑΠΗ 

Λαμίας το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και σήμερα 8-7-2020. 
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6. Η με αριθ. πρωτ. 40097/10-10-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 

στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

99/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

 

Λαμία,  12/10/2020                

     

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                              Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

   Νομικός Σύμβουλος  
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος: Πράξεις αναθέσεων 
προμηθειών και  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 διαγωνισμών-δημοσίων 
συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ  : 22310 - 31426 
Email  : makrigianni@lamia-city.gr 

  

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
Π Ρ Ο Σ  

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου .  
 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 
εξής:  
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 437 Φ.702.15 08/04/2020 εγγράφου της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  «περί ελέγχου και συντήρησης δασικού οδικού δικτύου»  και 
μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση της δασικής οδού 
Κουμαριτσίου - Παύλιανης για την αποκατάσταση της βατότητας από κατολισθήσεις και 
νεροφαγώματα. 

Στο Δήμο μας σήμερα απασχολούνται τέσσερις (4) χειριστές τροχοφόρου 
εκσκαφέα JCB, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Οι χειριστές αυτοί είναι 
επιφορτισμένοι με την καθαριότητα, τις διανοίξεις και την αποκατάσταση βατότητας σε 
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αγροτική – δασική - δημοτική οδοποιία όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του 
δήμου Λαμιέων.  

Ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους (7) Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) 
Φθιώτιδας, συγκροτείται από 50 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, έχει την μεγαλύτερη 
έκταση με 947 Km2, και είναι δεύτερη ως προς τον πληθυσμό υποδιαίρεση της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα  ότι ο Δήμος αδυνατεί να 
εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του.  

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου για την 
απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων καταστροφών.  

 

Αντικείμενο εργασίας 

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

€/ώρα 

Ώρες ΔΑΠΑΝΗ (€) 
 

1 
Μίσθωση φορτωτή –
εκσκαφέα ελαστικοφόρου 
(τύπου JCB) με τον χειριστή 

35,00 57 1.995,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.995,00 
  ΦΠΑ 24% 478,80 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.473,8 

 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας του μηχανήματος έργου είναι ο δασικός δρόμος 
Κουμαριτσίου – Παύλιανης. 

 Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 
την αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η 
συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0007 του έτους 2020. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 
για:  

 

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη 
συντήρηση δασικών οδών, λόγω ελλιπούς προσωπικού 

β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να  
εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στο δασικός δρόμο Κουμαριτσίου – Παύλιανης, 
συνολικής δαπάνης 2.473,80 ευρώ (1.995,00 € + 478,80€ ΦΠΑ 24%). Η ωριαία 
αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την 
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αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η συνολική 
δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0007 του έτους 2020. 

 

Λαμία 14.10.2020  Λαμία   14.10.2020 
Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 
 

 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α 

 Κων/νος Σταυρογιάννης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35132 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
Αρ.Τηλ.: 22310 67033 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91646 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 

17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 489.244,37 με ΦΠΑ 

 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 

 

Στη Λαμία την 12-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
 

1) Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & 

Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος, 
 

2) Ελευθερία Σταματίου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος, 

 

3) Αχιλλέας Τσαπρούνης, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, 

ως μέλος 
 

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», που συστήθηκε με την αριθ. 342/2020 

(ΑΔΑ: Ψ0ΙΟΩΛΚ-ΩΟ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμίας,  

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε: 
 

α) το από 07/09/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία] του κ. Καρτσιώτη Ανέστη, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με 

το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στη 
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δηµοπρασία το από 04/09/2020 πρακτικό ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 91646 και την με 

αριθμ. 377/2020 (ΑΔΑ:Ψ0ΥΒΩΛΚ-3Λ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαμιέων, περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού 

φορέα: «Ν.&Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 

163551. 
 

β) το από 01/10/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε 

από τον προσωρινό μειοδότη, η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, μέχρι και τις 11-09-2020,  
 

γ) η από 05/10/2020 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον 

προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 

Επικοινωνία], 
 

δ) τον αρ. πρωτ. 39391/6-10-2020 φάκελο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη 

του διαγωνισμού ο οποίος υποβλήθηκε στον Δήμο Λαμιέων. 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη συνεδρίασή της την 12-10-2020, ημέρα Δευτέρα, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν το από 6/10/2020 μήνυμα της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι 

ουδεμία ένσταση κατά της αρ. 377/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.  
 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της Επιτροπής συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του 

Α.Α. 91646 διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.  
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του 

προσωρινού μειοδότη «Ν.&Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που κατατέθηκε εντός 

της προθεσμίας των  τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.  
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι 

δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

διακήρυξης δημοπρασίας.     

Συνεπώς, προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα: «Ν.&Σ. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 163551 και ποσοστό 
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μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (51,67%) 

επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υποβάλλει το παρόν 2ο 

πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με 

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91646, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 

Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος, 

 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 91646 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Ν.&Σ. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 163551 και 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και εξήντα επτά εκατοστά τοις 

εκατό (51,67%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

3) Την κοινοποίηση  της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2.δ της διακήρυξης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ.  

4) Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Το από  12-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

     

    Λαμία 14/10/2020                                                          Λαμία 14/10/2020 

         Ο συντάξας                                                    Η Αναπλ. Προϊσταμένη    

  Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  

 

 

 

 

 

   Ανέστης Καρτσιώτης                                                    Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

   Πολιτικός Μηχανικός                                                     Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

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

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ » 
 

Εκτιμώμενης αξίας  49.758,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

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

 
καλεί 

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

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

3
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λαμιέων 
Οδός  : ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
Ταχυδρομικός Κώδικας : 35131 
Τηλ. Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων   :  2231351544, 2231351548 
Τηλεομοιοτυπία : 2231022465 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση / e-mail : i.dimitropoulos@lamia-city.gr, 

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

(Γραμματεία),  
Αντωνοπούλου Όλγα – Μαρία  
(συντάξασα) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Λαμιέων 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου:  Δήμος Λαμιέων 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Λαμία, από την Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

4
 στην Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, οδός  

Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131.  
 
Ημερομηνία διεξαγωγής 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών)  

 

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

1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 
στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 
στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2.: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα

 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης  
β) η παρούσα διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
α) η τεχνική μελέτη, 
ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  
επί όλων των ανωτέρω 
 
2.2 Η παραλαβή των τευχών γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων 
https://www.lamia.gr/el/tracker_prokirikseis όπου αναρτώνται. Μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, είναι 

mailto:i.dimitropoulos@lamia-city.gr
mailto:antonopoulou@lamia-city.gr
https://www.lamia.gr/el/tracker_prokirikseis
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δυνατή η παραλαβή τευχών από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων 
(Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, Λαμία Τ.Κ. 35131, τηλ. 2231351544, fax 2231022465) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου ο τυχόν ενδιαφερόμενος να τα αναπαράξει με δαπάνες 
και φροντίδα του.

5
 
6
. 

  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04 – 11 – 2020
7
 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 06 – 11 – 2020

8
  

 
Άρθρο 3.  Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Φλέμιγκ 
και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία - Τ.Κ. 35131). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 
τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του ….. 
για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ»  

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
και καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών ………………..
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 
2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,

10
 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 4.  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης- Ενστάσεις 
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4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 

11
, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι 

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 
μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια

12
, 

13
 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 
σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και 
υποβολής τους. 
 
στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 
του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση

14
.  

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ζ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 
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οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
4.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 
ημερών,

15
 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών. Η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
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απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για  στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών με 
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δ. Λαμιέων  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 
απόρριψη του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών.  
 
Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Δ/σας Υπηρεσίας στην οδό Κραββαρίτου 3 στη 
Λαμία, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η 
απόφαση κατακύρωσης. 
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Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
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σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
  

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

 
 
Άρθρο 5.  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά  ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 
του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
 
 

Άρθρο 6.  Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 
της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
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γλώσσα.  
6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί έγγραφο

18
. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

 
Άρθρο 7. Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν.4605/2017 (Α’52) και ιδίως των άρθρων 43 και 44 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται) 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).  
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7.2. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 
279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) 
σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3414/2005’’,   καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”.  
 

7.3. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 

7.4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ Π.Ε. με Κ.Α. 30.7321.0014

19
 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
20

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4506/2019 (Α’ 52), της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235) επίσης και της κράτησης 2,5%0 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 

απόφασης του  Υπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/4‐7‐2019).   
 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς 
φορείς, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του ν.4605/2019 . 
Εντός της ως άνω προθεσμίας μπορεί ο οικονομικός φορέας να υποβάλλει  αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης/αναθέτουσα Αρχή, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών. 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των διευκρινήσεων/συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή , δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ. 40425/13-10-2020 (ΑΑΥΣ 843/9-10-2020, ΑΔΑΜ: 20REQ007463698, ΑΔΑ: 
6Ξ8ΞΩΛΚ-1Υ9) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 2020  και για 
ποσό 25.000,00 €. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11.  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΟΙΤΗΣ». 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 61.700,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 36.570,03 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.582,61 € 
Απρόβλεπτα

21
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.472,90€ που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 132,52 € σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.941,94 €. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Τ.Κ. Οίτης Δήμου Λαμιέων (Τ.Κ. 35150) 
 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής πετρόχτιστου κεραμοσκεπούς WC στον αύλειο χώρο του 
Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Οίτης, με όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης (στεγανός βόθρος), 
Η/Μ εγκ/σεις και πλακόστρωση του προαυλίου με χονδρόπλακες. 

  
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 
και 156 ν. 4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

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

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 
έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 
αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 
χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 
έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 
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κατηγορία έργων. 
 
Άρθρο 12.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης

22
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13.  Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το «Συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του 

ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

23
 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
24

 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14.  Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15.  Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1          ΔΕΝ απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1 (α). 
 
 
Άρθρο 16.  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

25
 

 
16.1 ΔΕΝ

26
  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

27
 

 
16.2           ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 
 
Άρθρο 17.  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 17.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  
17.2  Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)  προς τον οποίο 

απευθύνονται,  
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 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών,  

 θ) τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.),  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 

17.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας 
        Δεν προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους .  
 
Άρθρο 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

28
 ορίζεται η 10

ή
  – 11 – 2020 ημέρα Τρίτη 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα 
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  
 
Άρθρο 19. Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 
του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών

29
, από την την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Άρθρο 20. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.lamia.gr) και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στη κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

30
 και που είναι εγκατεστημένα 

σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

31,
 

 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

32
 

 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 
από κάθε μέλος της ένωσης.  
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
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 

http://www.lamia.gr/
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τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε.Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . 
22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. 
22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
22.A.3.  Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για τις παραγράφους 22.A.1 και 22.A.2.  
22.A.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

:33
 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
22.Α.5   Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
του σχετικού γεγονότος.

34
 

22.Α.6 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α. 4 

35
 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
22.Α.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
22.Α.8 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 
 
 
 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ.) 
 
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως 
ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη 
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3(α)  του 
ν.4412/2016. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την τεχνική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 100 
του ν.3669/2008,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με 
την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3(α)  του ν.4412/2016.  
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Δεν  απαιτούνται. 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 
είναι από κοινού υπεύθυνοι   για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 
Άρθρο 23.  Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγρ. 13 του  άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β – Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες 
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 
της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν  . 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης . 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  
ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  για κάθε 
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 
της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 
παρούσας.  
 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).  
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 1, 2, 2α  και 4 του άρθρου 22 Α.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16-11-
2016). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα 
λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 
75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 
προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)

36 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 

την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
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Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 
ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για 
τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη 
ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το 
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

.
 

(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Ειδικά για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22 και μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ως άνω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται με από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτεί 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
 (γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 
στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 
οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για 
τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 
και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 
που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
Ειδικότερα 
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α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση 
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 
της παρούσας. 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, 
προσκομίζουν :  

αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές.  

ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.      
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
        αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  
         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα 
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. 
Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.  
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»

 
. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9  της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ

37
 για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (38.040,76 €) και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (11.584,78  €) 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται : 



21 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.:  
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 
22.Γ απαίτηση. 

 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις   

 
(β)  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 
4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.  
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν δικαιολογητικά τα οποία είναι 
ταυτόσημα με αυτά που φέρουν και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δηλ. τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  

 
23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
   
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 
περιέχει  

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016   ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών 
απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 
4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.  
   
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν δικαιολογητικά τα οποία είναι 
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ταυτόσημα με αυτά που φέρουν και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δηλ. τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  
 
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
Δεν απαιτούνται. 

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

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 
Πτυχίου»

 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

38
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί 
αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 
Ενημερότητα Πτυχίου. 

39
 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
40

 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 
την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως  ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 
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Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α. 4. 
(θ).

41
 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 
συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
 
Άρθρο 24.  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

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

 
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 
ακόλουθο:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν

 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  
 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επ ιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της 
παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του 
άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.  
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25. Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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25.3. Η αναθέτουσα αρχή  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 
υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
όπως εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 
προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
  
Άρθρο 26.   Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 489/2019 (ΑΔΑ: 

ΨΗΔΩΛΚ-762) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λαμιέων. 
 
 

 
 
 
 

Λαμία, ………………..2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
 

 
Λαμία, 14 – 10 – 2020 

Οι συντάξαντες 
 
 
 

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Θεόδωρος Φούντας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Λαμία, 14 – 10 – 2020 

Ο Προϊστάμενος 
Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκ/σεων & 

Ενέργειας 
 
 
 

Παναγιώτης Αποστολόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λαμία, 14 – 10 – 2020 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

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

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

2
  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

3
  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να 

αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των 
υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
4
 Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 

5
 Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη 

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

6
 Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

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

7
  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
8
  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
9
  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 

10
  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 

4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της 
παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
11

  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες 
σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
12

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

13
 Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 

95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
14

 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς 
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 
όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016. 

15
  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
16

  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
17

  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η 
απόφαση κατακύρωσης. 
18

  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
19

  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 
πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( 
ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
20

 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
21

 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 
έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

22
 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 

147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
23

 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
24

  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 
αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
25

 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
26

 Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 
3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 
δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή 
εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 



26 

                                                                                                                                                                  
27

 Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

28
  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 

29
 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
30

  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 

4412/2016). 
31

  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
32

  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των 
υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
33

  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), 
με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 
συμβάσεων έργου). 
34

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
35

  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α.4) . 
36

  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση."  

37
  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται 

η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
38

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται 
σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής 
που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 
31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 
παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
39

  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
40

  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
41

  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ. 2231351548 
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr 

 

 

 

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης 
Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 56/2020 μελέτη του 

έργου: «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης» με 
προϋπολογισμό 61.700,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 
έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ε. με πίστωση 25.000,00 € για το 
2020 και Κ.Α. 30.7321.0014 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ  
Π1/2380/18-12-2012 ΦΕΚ Β΄/3400/20-12-2012 και την υπ’ αριθ. Π1/678/26-03-2013 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007428820 
και έγινε εγκεκριμένο με τον ΑΔΑΜ 20REQ007469698 αρ. 40425/13-10-2020 (ΑΔΑ: 
6Ξ8ΞΩΛΚ-1Υ9, ΑΑΥ 843/09-10-2020) Απόφαση Δ.Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε 
δέσμευση πίστωσης 25.000,00 € για το 2020. 

  
Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
 

Την κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου :  
«Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης» 

 
  

Λαμία,  13 – 10 – 2020 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λαμία,   14 – 10 – 2020 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχν. Έργων 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Προυπoλογισμός: 61.700,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 56 /2020

Κ.Α. 30.7321.0014 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ 1η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια 

περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

1.01 ΝΑΟΙΚ 

20.01.01

ΟΙΚ-2101 m2 205,00 4,50 922,50

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 

κλπ χώρων με τη φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά

1.02 ΝΑΟΙΚ 

Ν\20.02

ΟΙΚ-2112 m3 30,00 7,15 214,50

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη με τη φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά

1.03 NAOIK 

Ν\20.05.01

ΟΙΚ-2122 m3 42,00 8,85 371,70

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου με τη φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά

1.04 ΝΑΟΙΚ 

Ν\20.20

ΟΙΚ-2162 m3 17,50 29,00 507,50

5 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 

πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 

0,05 m2 και έως 0,12 m2

1.05 NAOIK 

22.30.02

ΟΙΚ-2261B τεμ 7,00 9,00 63,00

6 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού: Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C30/37

1.06 NAOIK 

32.01.07

ΟΙΚ 3216 m3 42,00 112,00 4.704,00

7 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 1.07 ΝΑΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 m2 70,00 15,70 1.099,00

8 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

(S500s)

1.08 ΝΑΟΙΚ 

38.20.02

ΟΙΚ-3873 kg 900,00 1,07 961,88

9 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 1.09 ΝΑΟΙΚ 

38.20.03

ΟΙΚ-3873 kg 420,00 1,01 424,20

10 Μόρφωση εξέχουσας ακμής 

αργολιθοδομών

1.10 NAOIK 42.26 ΟΙΚ 4226 μμ 12,00 11,20 134,40

11 Λιθοδομές ανωδομών με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg 

τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

1.11 ΝΑΟΙΚ 

43.01.03

ΟΙΚ-4313 m3 11,50 95,00 1.092,50

12 Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m 

προσθέτου ύψους

1.12 ΝΑΟΙΚ 43.21 ΟΙΚ 4321 m3 14,00 5,60 78,40

13 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου 

χωρικού τύπου

1.13 ΝΑΟΙΚ 

45.01.01

ΟΙΚ-4501 m2 61,00 9,00 549,00

14 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm 

Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

1.14 ΝΑΟΙΚ 

46.10.02

ΟΙΚ-4662.1 m2 12,50 22,50 281,25

15 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών 

τοίχων

1.15 ΝΑΟΙΚ 

49.01.01

ΟΙΚ 3213 m 11,00 16,80 184,80

16 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών 

τοίχων

1.16 ΝΑΟΙΚ 

49.01.02

ΟΙΚ 3213 m 82,00 19,70 1.615,40

17 Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές 

και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή

1.17 ΝΑΟΙΚ 

52.01.02

ΟΙΚ 5202 m3 1,50 560,00 840,00

18 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 1.18 ΝΑΟΙΚ 

52.79.02

ΟΙΚ 5280 m3 0,30 450,00 135,00
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19 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 1.19 ΝΑΟΙΚ 

52.80.03

ΟΙΚ 5283 m2 29,00 22,50 652,50

20 Κάλυψη οροφής με μισόταβλες 1.20 ΝΑΟΙΚ 52.94 ΟΙΚ 5294 m2 15,00 16,80 252,00

21 Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο 

ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή 

πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm

1.21 ΝΑΟΙΚ 

54.20.01

ΟΙΚ 5421 m2 1,50 123,00 184,50

22 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 1.22 ΝΑΟΙΚ 54.51 ΟΙΚ 5451.1 m2 4,00 168,00 672,00

23 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 

συνήθων διατομών: απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους

1.23 ΝΑΟΙΚ 

64.01.01

ΟΙΚ 6401 kg 30,00 4,50 135,00

24 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 1.24 ΝΑΟΙΚ 65.05 ΟΙΚ 6502 m2 3,10 175,00 542,50

25 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα

1.25 ΝΑΟΙΚ 71.31 ΟΙΚ 7131 m2 48,00 11,20 537,60

26 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ: λάξευση με 

κτένα σαγρέ

1.26 ΝΑΟΙΚ 

71.76.03

ΟΙΚ 7178 m2 15,00 4,50 67,50

27 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού 

τύπου αντιπαγετικά-επισμαλτωμένα

1.27 ΝΑΟΙΚ 

Ν\72.16

ΟΙΚ 7211 m2 29,00 24,00 696,00

28 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ορθογωνισμένες

1.28 ΝΑΟΙΚ 73.12 ΟΙΚ 7312 m2 265,00 28,00 7.420,00

29 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση 

κονιαμάτων

1.29 ΝΑΟΙΚ 

73.26.01

ΟΙΚ 7326.1 m2 26,00 33,50 871,00

30 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 

4, διαστάσεων 30x30 cm

1.30 ΝΑΟΙΚ 

73.33.02

ΟΙΚ 7331 m2 12,00 33,50 402,00

31 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm 1.31 ΝΑΟΙΚ 

73.36.02

ΟΙΚ 7336 m2 12,00 15,70 188,40

32 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως 

εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 

πλάτους 11 - 30 cm

1.32 ΝΑΟΙΚ 

75.01.02

ΟΙΚ 7503 m2 0,60 84,00 50,40

33 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 

εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

1.33 ΝΑΟΙΚ 

75.31.02

ΟΙΚ 7532 m2 1,50 84,00 126,00

34 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 

mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 

κρύσταλλο 5 mm)

1.34 ΝΑΟΙΚ 

76.27.01

ΟΙΚ 7609.2 m2 1,50 50,00 75,00

35 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών 

Διπλό λάδωμα και στίλβωση

1.35 ΝΑΟΙΚ 

77.27.02

ΟΙΚ 7749 m2 82,00 2,25 184,50

36 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 

επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου

1.36 ΝΑΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 m2 1,50 6,70 10,05

37 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

1.37 ΝΑΟΙΚ 

77.80.01

ΟΙΚ 7785.1 m2 23,00 9,00 207,00
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38 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων 

επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

1.38 NAOIK 77.82 ΟΙΚ 7787 m2 8,50 11,80 100,30

39 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 

ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

1.39 ΝΑΟΙΚ 79.02 ΟΙΚ 7902 m2 42,00 2,20 92,40

40 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή 

ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

1.40 ΝΑΟΙΚ 79.10 ΟΙΚ 7912 m2 29,00 7,90 229,10

41 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων 

με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

πάχους 50 mm

1.41 ΝΑΟΙΚ 79.45 ΟΙΚ 7934 m2 11,30 14,00 158,20

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1ης 28.032,98

ΟΜΑΔΑ 2η: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

42 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών 

ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη 

γαιώδη - ημιβραχώδη: Με την φόρτωση 

των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

2.01 3.01.02 ΥΔΡ 6054 m3 2,50 0,82 2,05

43 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου 

υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

2.02 ΝΑΥΔΡ 16.01 ΥΔΡ 6744 τεμ 1,00 103,00 103,00

44 Κατασκευή σε χώρο WC ΑΜΕΑ ειδών 

υγιεινής και λοιπών στοιχείων ασφαλείας 

και διευκόλυνσης ΑΜΕΑ, με DS

2.03 ΗΛΜ 14 ΗΛΜ 14 τεμ 1,00 1.800,00 1.800,00

45 Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλενιο 18 

x 2.0 mm 

2.04 ΑΤΗΕ  

N8036.100.11

0 

ΗΛΜ 8 m 50,00 5,00 250,00

46 Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλενιο 16 

x 2.0 mm

2.05 ΑΤΗΕ  

N8036.100.10

8 

ΗΛΜ 8 m 60,00 4,00 240,00

47 Σωλήνας προστασίας σπιράλ Φ32 mm 2.06 ΑΤΗΕ  

N8036.100.12

0

ΗΛΜ 8 m 60,00 2,00 120,00

48 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 

ημιβαρέως τύπου, DN20

2.07 ΑΤΗΕ 8036.2 ΗΛΜ 5 m 20,00 17,89 357,80

49 Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού νερού 

11/4 ins

2.08 ΑΤΗΕ  

N8150.1.8

ΗΛΜ 11 Τεμ. 2,00 60,00 120,00

50 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη 

διαμέτρου Φ 1/2 ins 

2.09 ΑΤΗΕ  

Ν8106.1 

ΗΛΜ 11 Τεμ. 2,00 11,00 22,00

51 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 

ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη, γωνιακού 

τύπου, διαμέτρου 1/2 ins 

2.10 ΑΤΗΕ  

8131.2.1 

ΗΛΜ 11 Τεμ. 9,00 14,00 126,00

52 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 

επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα, διαμέτρου 3/8 

ins 

2.11 ΑΤΗΕ  

8138.4.1 

ΗΛΜ 11 Τεμ. 2,00 40,00 80,00
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53 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού 

ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, 

νιπτήρα. Διαμέτρου 1/2 ins 

2.12 ΑΤΗΕ  

8141.3.2 

ΗΛΜ 13 Τεμ. 2,00 70,30 140,60

54 Ταxυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός  2.13 ΑΤΗΕ  

Ν8258.1 

ΗΛΜ 24 Τεμ. 1,00 180,00 180,00

55 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 

σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 

40 mm 

2.14 ΑΤΗΕ  

Ν8042.1.2 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 8 m 6,00 11,32 67,92

56 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 

σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 

50 mm 

2.15 ΑΤΗΕ  

Ν8042.1.3 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 8 m 6,00 11,32 67,92

57 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 

σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 

100 mm 

2.16 ΑΤΗΕ  

Ν8042.1.7 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 8 m 11,00 23,87 262,57

58 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και 

κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 

2.17 ΑΤΗΕ  

Ν8029.101.1 

ΗΛΜ 8 Τεμ. 2,00 35,48 70,96

59 Σιφώνι νιπτήρα μεταλλικό 2.18 ΑΤΗΕ 

Ν8166.1 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 17 Τεμ. 2,00 35,00 70,00

60 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. 

Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και 

τα εξαρτήματά του. 

2.19 ΑΤΗΕ  8151.2  ΗΛΜ 14 Τεμ. 2,00 192,13 384,26

61 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50 Χ 68 

cm 

2.20 ΑΤΗΕ  8160.5 ΗΛΜ 14 Τεμ. 2,00 90,00 180,00

62 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 

διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

2.21 ΑΤΗΕ 

Ν8168.2 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 

8168.2

Τεμ. 2,00 67,00 134,00

63 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης, 

διαστάσεων 15 Χ 15 cm 

2.22 ΑΤΗΕ  8171.2 ΗΛΜ 14 Τεμ. 2,00 18,00 36,00

64 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 2.23 ΑΤΗΕ  

8178.1.1 

ΗΛΜ 13 Τεμ. 2,00 8,53 17,06

65 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 

χρωμάτων διαφόρων  

2.24 ΑΤΗΕ  8179.3 ΗΛΜ 18 Τεμ. 2,00 25,00 50,00

66 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού 

(καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm 

2.25 ΑΤΗΕ  

Ν8130.2 

ΗΛΜ 8 Τεμ. 1,00 9,50 9,50

67 Ταπα-ταφ καθαρισμου Φ100 mm 2.26 ΑΤΗΕ  

Ν8130.5 

ΗΛΜ 8 Τεμ. 4,00 10,00 40,00

68 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 

αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) 

βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 

40cmΧ40cm 

2.27 ΝΑΗΛΜ60.10.

85.01ΣΧΕΤ

50% ΟΔΟ 

2548, 50% 

ΗΛΜ 8

Τεμ. 3,00 120,00 360,00

69 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων   

από πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ50mm 

2.28 ΝΑΗΛΜ 

60.20.40.11 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 41 m 25,00 6,40 160,00
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Προυπoλογισμός: 61.700,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 56 /2020

Κ.Α. 30.7321.0014 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη

70 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 εκ. με 

κάλυμμα από θερμοπλαστικό υλικό

2.29 ΝΑΗΛΜ 

60.10.85.01 

ΣΧΕΤ

70% ΟΔΟ 

2548, 30% 

ΗΛΜ 8

Τεμ. 2,00 75,00 150,00

71 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός 

Φ16mm, με τα εξαρτήματα του

2.30 ΑΤΗΕ  

N8734.3 

ΗΛΜ 42 m 20,00 12,00 240,00

72 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός  

ευθύς ή σπιραλ  διαμέτρου 13,5 mm 

2.31 ΑΤΗΕ  

N8732.1.2. 

ΣΧΕΤ 

ΗΛΜ 41 m 35,00 3,50 122,50

73 Καλώδιο NIYFΥ τριπολικό διατομής 3 Χ 

1,5mm2 

2.32 ΑΤΗΕ  

8767.2.1. 

ΗΛΜ 46 m 50,00 4,43 221,50

74 Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 

2,5mm2 

2.33 ΑΤΗΕ  

8766.3.2

ΗΛΜ 46 m 6,00 5,66 33,96

75 Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό  διατομής 3 Χ 

4mm2 

2.34 ΑΤΗΕ  

8766.3.3

ΗΛΜ 46 m 5,00 7,05 35,25

76 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, 

πενταπολικό, διατομής 5 Χ 6 mm2 

2.35 ΑΤΗΕ  

8774.6.4 

ΗΛΜ 47 m 30,00 12,04 361,20

77 Κυτίο διακλαδώσεως μεταλλικό εμφανές 

80X80x50mm  

2.36 ΑΤΗΕ  

Ν8735.5

ΗΛΜ 42 Τεμ. 4,00 22,00 88,00

78 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, χωνευτό, 

διαμέτρου  Φ70mm  

2.37 ΑΤΗΕ  

8735.2.1 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 41 Τεμ. 6,00 8,00 48,00

79 Διακόπτης εμφανής  ή χωνευτός, στεγανός 

με πλήκτρο εντάσεως 10 Α , τάσεως 250 V, 

απλός μονοπολικός  

2.38 ΑΤΗΕ  

8801.1.1 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 49 Τεμ. 3,00 9,00 27,00

80 Διακόπτης χωνευτός ή εμφανής στεγανός 

με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, 

κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ  

2.39 ΑΤΗΕ  

8801.1.4 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 49 Τεμ. 3,00 11,00 33,00

81 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός ή 

εμφανής  SCHUKO - εντάσεως 16 Α   

2.40 ΑΤΗΕ  

Ν8828.1.1 

ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 49 Τεμ. 3,00 9,00 27,00

82 Φωτιστικό σώμα  WC εμφανές, στεγανό 

LED 12W 

2.41 ΑΤΗΕ  

N8980.20 

ΗΛΜ 59 Τεμ. 4,00 65,00 260,00

83 Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας, στεγανό,  

ορειχάλκινο

2.42 ΑΤΗΕ  

N8980.30 

ΗΛΜ 59 Τεμ. 2,00 60,00 120,00

84 Πίνακας φωτισμού - κίνησης, χωνευτός,  2 

σειρών με ασφάλειες εισόδου 3x25Α  

2.43 ΑΤΗΕ  

N9400.50

ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 450,00 450,00

85 Εργασίες σύνδεσης στον υφιστάμενο 

πίνακα  

2.44 ΑΤΗΕ  

Ν9400.60

ΗΛΜ 52 κ.α. 1,00 100,00 100,00

5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Προυπoλογισμός: 61.700,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 56 /2020

Κ.Α. 30.7321.0014 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη

86 Αντικεραυνική Προστασία: Κλωβός Faraday 

με αγωγό αλουμινίου Φ8mm

2.45 ΑΤΗΕ  

Ν9450.01

ΗΛΜ 35 m 12,00 24,00 288,00

87 Αντικεραυνική Προστασία: Γείωση με 

επιχαλκωμένο χαλυβδοσωλήνα

2.46 ΑΤΗΕ  

Ν9450.05

ΗΛΜ 45 Τεμ. 2,00 60,00 120,00

88 Θεμελιακή γείωση 2.47 ΑΤΗΕ  

Ν9450.10

ΗΛΜ 42 m 15,00 24,00 360,00

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 2ης 8.537,05

Άθροισμα 36.570,03

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 6.582,61

Άθροισμα 43.152,64

Απρόβλεπτα 15% 6.472,90

Άθροισμα 49.625,54

Πρόβλεψη αναθεώρησης 132,52

Άθροισμα 49.758,06

ΦΠΑ 24% 11.941,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.700,00

Λαμία, 02 - 10 - 2020 Λαμία, 02 - 10 - 2020

Οι συντάξαντες Ο Προϊστάμενος Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τμήματος Η/Μ Έργων, Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αδειών Εγκ/σεων & Ενέργειας

Όλγα - Μαρία Αντωνοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Αποστολόπουλος Αφροδίτη Πολιτοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεόδωρος Φούντας

Μηχανολόγος Μηχανικός

6



7,135

8,835

28,915
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28.032,98 8.537,05 36.570,03

33.078,92 10.073,72 43.152,64

38.040,76 11.584,78 49.625,54

49.625,54

0,00

49758,0645

61700

12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΤΗΣ

Αρ.Μελέτης 56 /2020

Προϋπολογισμός: 61.700,00 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Κ.Α. 30.7321.0014 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι συντάξαντες

Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Θεόδωρος Φούντας

Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός

▪   Στο οικόπεδο εμβαδού ≈ 2.300τμ, όπου βρίσκεται το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Οίτης, το οποίο είναι 
χαρακτηρισμένο διατηρητέο με την ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/234/6519/24-01-1996 Απόφαση ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 
106/Β/22-02-1996), πρόκειται να κατασκευαστεί ξεχωριστό κτίριο με χώρους υγιεινής και εγκαταστάσεις 
ύδρευσης – αποχέτευσης.  
▪  Το νέο κτίριο προβλέπεται να είναι κατασκευασμένο από φέρουσα αργολιθοδομή, παρόμοια με αυτή 
του υφισταμένου σχολείου, πάχους ≈50εκ, με κρυφά σαινάζ. Προβλέπεται να στεγάζεται με τετράριχτη 
κεραμοσκεπή. Περιμετρικά στο κτίριο προβλέπεται διάδρομος από σκυρόδεμα πλάτους 1,00μ στην πίσω 
και τις πλάγιες όψεις του, και 2,30μ στην πρόσοψή του, από τα οποία τα 1,50μ αποτελούν ράμπα. Η 
στέγη του κτιρίου καταλήγει σε γρηπίδα εκφορικών πλακών, όπως και στο παλαιό Σχολείο.  
▪  Το κτίριο έχει διαστάσεις 5,70x3,60μ και συνολικό μικτό εμβαδόν 20,52τμ. Περιλαμβάνει δύο χώρους: 
χώρο WC ΑΜΕΑ και χώρο κοινών WC με προθάλαμο νιπτήρων και δύο θαλάμους τουαλετών. Η είσοδος 
στους χώρους αυτούς γίνεται μέσω δύο ξυλίνων θυρών, εκ των οποίων η μία προορίζεται για το WC 
ΑΜΕΑ και θα ανοίγει με φορά προς τα έξω και η δεύτερη για τον προθάλαμο των κοινών WC. Οι 
εξωτερικές θύρες θα είναι ξύλινες ταμπλαδωτές καθώς ξύλινα θα είναι και τα παράθυρα, όμοια με τα 
κουφώματα που παλιού σχολείου και βαμμένα στην ίδια απόχρωση του πρασίνου χρώματος.  
▪  Η χωροθέτηση του νέου κτιρίου των WC θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο «ΤΝ» κλ. 1:200 (τοπογραφικό 
διάγραμμα), με τη νέα θέση αυτού. Μπροστά από το κτίριο θα φυτευτούν δενδρύλια ή θάμνοι, ώστε να 
το κρύβουν διακριτικά. Οι ράμπες και οι διάδρομοι προς τα WC θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους». 
▪  Τα δάπεδα, του αυλέιου χώρου, πλην τη ράμπα προς το WC θα επιστρωθούν με κανονισμένες 
χονδρόπλακες. 
▪  Η ύδρευση του νέου κτίσματος θα γίνεται από υφιστάμενο φρεάτιο ύδρευσης εντός του περιβόλου, 
μέσω υπόγειας γραμμής (σε βάθος 30 εκ. περίπου). Η αποχέτευσή του θα γίνεται σε στεγανό βόθρο 
πλησίον του κτίσματος. 
▪  Η ηλεκτροδότηση του νέου κτίσματος θα γίνει από το υφιστάμενο σχολικό κτίριο μέσω ηλεκτρικής 
παροχής,  το βάθος τοποθέτησης της οποίας στον περιβάλλοντα χώρο, θα είναι τουλάχιστον 50εκ. Η 
σωλήνα που θα περιέχει το καλώδιο θα εγκιβωτιστεί με άμμο. Επάνω από την άμμο θα τοποθετηθούν 
τσιμεντόπλακες σήμανσης.   
▪  Κανένα εκ των δικτύων δεν θα είναι εναέριο και καμία παρέμβαση δεν θα γίνει στις όψεις του παλαιού 
κτιρίου. 
 
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 61.500,00 € (με ΦΠΑ 24%) και η πίστωση είναι 25.000,00 € 
για το έτος 2020 από την ΣΑΤΑ Π.Ε. με Κ.Α. 30.7321.0014 
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Σελίδα 1 από 2 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Κακανά Ζωή 
Αρ.Τηλ.: 22313 51552 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: kakana@lamia-city.gr 

 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές 
Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική 
Ζωή 

 
 
 
 

 
Εισήγηση 

προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου 
Λαμίας» 

 
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση της Υπηρεσίας για την έγκριση του 
1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας»  προϋπολογισμού μελέτης 610.000.00 €  
αναδόχου  MSCAT CIVIL WORKS. 

1. Ιστορικό 
Η μελέτη του έργου με αριθμ. 49/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 610.000,00€ 
μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε.. 

Με την αριθμό 434/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 
7554/164028/22-10-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς 
που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 66/2018 Πράξη 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 
σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου σε εργολάβο με τα νόμιμα 
προσόντα. 
Την 21-01-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 2448 σύμβαση για ποσόν 294.713,94€ με το 
Φ.Π.Α.(24%).  
Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού 
«Στυλίδος» από την περιοχή του οικισμού της Μεγάλης Βρύσης έως των οικισμό των 
εργατικών κατοικιών Νέας Μαγνησίας. 
Με την αριθ. 352/2019 (ΑΔΑ: ΨΗ16ΩΛΚ-74Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ , σε ισοζύγιο με 
το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με 
την εκτέλεση του έργου καθώς και μια νέα εργασία που κρίθηκε απαραίτητη για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.   



Σελίδα 2 από 2 
 

2. Αιτιολογία σύνταξης 2ου  ΑΠΕ  
Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να 
συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του 
έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων . 
 

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για : 

 
έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» συνολικής δαπάνης 
294.713,94€ με το Φ.Π.Α.,  σε ισοζύγιο  σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ 
(294.713,94€). 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Φ. Έργου  
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1. 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  
2. Αιτιολογική Έκθεση 

 
 

 
 

 
 

Η συντάξασα Ο Προϊστάμενος  Τμ. 
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων  

Η αναπλ. προϊστάμενη Δ/νσης   
Υποδομών & Τεχνικών Έργων   

 
 
 
 

  

Ζωή Κακανά 
Πολιτικός Μηχανικός  

Α’ βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός Α’ 

βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

   



Σελίδα 1 από 4 

 

           
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 

Π ρ ο ς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44072/29-
10-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 
 
 
Στις 27/08/2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 147.465,00€ με ΦΠΑ 13%, με όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί 

περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ.:30088/24-07-2019 διακήρυξη, (αρ. 1/2019 μελέτη της 

Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού) και καθορίστηκαν 

με την αριθ. 199/16-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στα πλαίσια του εν 

λόγω διαγωνισμού υπογράφηκε  σύμβαση  διάρκειας 12 μηνών μεταξύ του Δήμου 

Λαμιέων και της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε» νομίμως εκπροσωπουμένων, 

για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», (ΕΥΡΩ: 142,057,95 με ΦΠΑ 13%) αρ. πρωτ.: 

44072/29-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005765617) η οποία είναι σε ισχύ και  λήγει στις 28-

10-2020. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατάθεσε την αριθ. 

850ILG1971108/17-10-2019 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, του ποσού των 

6.286,00€ με  ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης  31-12-2020. 

Η εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ξεκίνησε την 29/10/2019 και διακόπηκε την 

11/03/2020 λόγω της διακοπής λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Λαμίας με την 

επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Εξαιτίας αυτού έχει προκύψει ανεκτέλεστο υπόλοιπο της σύμβασης. 

Παράλληλα με το αρ. πρωτ.: 40245/12-10-2020 έγγραφο διαβιβάστηκε στο τμήμα 

προμηθειών-αποθήκης η αρ.01/2020 μελέτη της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να προκηρυχθεί άμεσα ηλεκτρονικός ανοικτός 

διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 142.549,50€ (με ΦΠΑ 13%). 

Με δεδομένο ότι: α. η ισχύουσα σύμβαση λήγει στις 28/10/2020, β. δεν θα έχει προκύψει 

ανάδοχος από την διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

που πρόκειται να ξεκινήσει, λόγω του ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι χρονοβόρα, γ. 
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δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019 

ισχύουσας σύμβασης λόγω της αναστολής λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Λαμίας 

στα πλαίσια λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση μετάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη παράτασης του χρόνου ισχύος της εν λόγω 

σύμβασης προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες καθημερινής σίτισης των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Λαμίας με τις απαραίτητες ποσότητες τροφίμων, μέχρι να 

τελεσφορήσει η διαγωνιστική διαδικασία που άμεσα θα ξεκινήσει, με την ανάδειξη νέου 

προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. 

Το ενδεχόμενο μη παράτασης του χρόνου ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης θα 

δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Μουσικού 

Σχολείου Λαμίας. Επιπλέον η παράταση του χρόνου ισχύος προβλέπεται στη παράγραφο 

4.5 της αρ. πρωτ.: 30088/24-07-2019 διακήρυξης και στο άρθρο 3 της εν θέματι 

σύμβασης. 

 
 
Με το αρ. πρωτ.:40670 /14-10-2020 έγγραφό του, το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης, 

ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε»   ο οποίος  είναι 

ανάδοχος της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», για τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 

44072/29-10-2019  σύμβασης και παράτασης του χρόνου ισχύος της για τρεις (3) το πολύ 

μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, 

δηλαδή το πολύ μέχρι στις  28/01/2021, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Δεν θα επέλθει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων 

που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. 

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. 

Στην περίπτωση ολοκλήρωσης του  νέου διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της χρονικής 

παράτασης, τότε αυτή θα λήξει αυτοδίκαια. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ.: 44072/29-10-2019  σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά 

υπογραφεί. 

 
Ο φορέας «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε» με  το αρ. πρωτ. εισαγωγής στο πρωτόκολλο 

του Δήμου:  40900/14-10-2020 έγγραφό του παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για 

τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 44072/29-10-2019  σύμβασης σύμφωνα με τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις. 

 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 

2020, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμιγκ και Ερυθρού  Σταυρού την 

15-10-2020 και  γνωμοδότησε, για την λήψη απόφασης περί  τροποποίησης της αριθ. 

44072/29-10-2019    σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».  Σε συνέχεια 

των ανωτέρω συντάχτηκε το αντίστοιχο πρακτικό. 



Σελίδα 3 από 4 

 

 

    Μετά τα παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονομικής η από 15-10-2020 γνωμοδότηση 

της Επιτροπής  Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2020 και προτείνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.στ.ii του άρθρου 72 του Ν.3852/10,όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & 

ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης. 

   

 

 

Η λήψη απόφασης για: 

 

 
Α. Την Έγκριση της από 15-10-2020 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & 

Παραλαβής Προμηθειών για τροποποίηση της αρ.πρωτ.:44072/29-10-2019 σύμβασης 

προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

Β. Την τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019  σύμβασης, ποσού 142,057,95   

με ΦΠΑ 13%, που υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του προμηθευτή: 

«ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε» όπως αυτοί νόμιμα εκπροσωπούνται, και αφορά στην 

προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» διότι είναι επιθυμία των συμβαλλομένων μερών να 

προβούν σε συναινετική τροποποίηση της αρχικής συμβάσεως, και κάτι τέτοιο κρίνεται 

απαραίτητο προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες καθημερινής σίτισης των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Λαμίας με τις απαραίτητες ποσότητες τροφίμων, μέχρι να 

τελεσφορήσει η διαγωνιστική διαδικασία που άμεσα θα ξεκινήσει, με την ανάδειξη νέου 

προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. 

Το ενδεχόμενο μη παράτασης του χρόνου ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης θα 

δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Μουσικού 

Σχολείου Λαμίας. Επιπλέον η παράταση του χρόνου ισχύος προβλέπεται στη παράγραφο 

4.5 της αρ. πρωτ.: 30088/24-07-2019 διακήρυξης και στο άρθρο 3 της εν θέματι 

σύμβασης. 

 

Γ. Η τροποποίηση αφορά μόνο σε παράταση του χρόνου ισχύος της αρ. πρωτ.: 

44072/29-10-2019 σύμβασης  για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου 

μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, δηλαδή το πολύ μέχρι στις  28/01/2021, στο 

μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Δεν θα επέλθει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων 

που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. 

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. 
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Στην περίπτωση ολοκλήρωσης του  νέου διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της χρονικής 

παράτασης, τότε αυτή θα λήξει αυτοδίκαια. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ.: 44072/29-10-2019  σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά 

υπογραφεί. 

 
 

 
  

Λαμία,15/10/2020 Λαμία, 15 /10/2020 Λαμία,15 /10/2020 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
Την από 15-10-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής 
Προμηθειών έτους 2020 
 

 
 









 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV: 

1/2020 

60.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) 

30192700-8,30197643-5, 

30192000-1 

 Κ.Α. 

ΧΡΗΣΗ: 

10.6612.0001 

2020-2021 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΜΕΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια  φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και 

γραφικής ύλης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Δήμου Λαμιέων για ένα έτος.  

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων από τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, και θα βαρύνει τον κωδικό 

αριθμό Κ.Α. 10.6612.0001 αντίστοιχου έτους. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί,3019200-1Προμήθειες ειδών γραφείου, 30192700-

8 Γραφική ύλη. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 

Προκειμένου να επιλεχθεί η σωστή διαδικασία προμήθειας των εν λόγω ειδών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (48.387,10€, χωρίς ΦΠΑ). 

Για τα είδη του τμήματος Γ «Γραφική ύλη» βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 

4412/2016,(εφαρμογή παρέκκλισης) σύμφωνα με τις οποίες: «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα 

κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 

εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 

ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει 

το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 

προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 

Πράγματι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας (χωρίς ΦΠΑ), ανέρχεται σε 9.677,42€. Επίσης το Τμήμα, του οποίου η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

κατώτερη των 80.000,00€ και, επιπλέον δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.677,42€, είναι το τμήμα Γ: «γραφική 

ύλη»  (με εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 9.606,55€). Ως προς τη διαδικασία ανάθεσης της σχετικής σύμβασης, 

προχωράμε, βάσει της εκτιμώμενης αξίας αυτής, σε απευθείας ανάθεση για το τμήμα Γ: «γραφική ύλη», όπως 

αυτή προβλέπεται στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω  για τα τμήματα Α: «φωτοαντιγραφικό χαρτί» και Β: «υλικά γραφείου» προχωράμε  στη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

(Σχετική με την εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016 είναι η αρ. πρωτ.:4577/28-08-

2020, ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

Α Φωτοαντιγραφικό χαρτί 24.352,50 5.844,60 30.197,10 

Β Είδη γραφείου 14.428,05 3.462,73 17.890,78 

Γ Γραφική ύλη 9.606,55 2.305,57 11.912,12 

 Σύνολο (€) 48.387,10 11.612,90 60.000,00 



 

 

2 
 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους των προδιαγραφών των υπό 

προμήθεια υλικών, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, όπως αυτά 

περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα μελέτη. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  για τα τμήματα Α: «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και Β: «Είδη  γραφείου»  

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλα είτε για μεμονωμένα τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για 

το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  

Όσον αφορά το φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη 

δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές 

και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί ορίζονται ως εξής:   

 

Χαρακτηριστικά 
o Χαρτί λευκού χρώματος, απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.  
o Διαστάσεις 21,0 x 29,7 cm (A4) 
o Κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις. 
o Σύνθεση χημικού πολτού 100%, 
o Βάρος 80 gr/m² ± 3%, χωρίς διακυμάνσεις σε όλη του την έκταση  
o Πάχος τουλάχιστον 102 mm ±4%. 
o Αδιαφάνεια 9% ± 2%,  
o Δείκτης λευκότητας (CIE) τουλάχιστον 130.   
o Απαλλαγμένο χλωρίνης (chlorine free) 
o Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες 

κλιματολογικές συνθήκες. 
o Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. 
o Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως 

πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην 

αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του να 

είναι εντελώς λεία. 
o Ίνες παράλληλες προς τη μεγάλη διάσταση (EN 644) 

 
Συσκευασία: 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα δίνεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 

φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων 

διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις 

δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 

Κάθε δεσμίδα πρέπει να είναι τυλιγμένη με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά 

ή εσωτερικά) για την προφύλαξη του υλικού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε 

χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 

Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο επί ποινή 

αποκλεισμού: 

α) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή 

β) το είδος του χαρτιού,  

γ) ο αριθμός τους  

δ) βάρος (gr/m²) 

 

Κάθε 5 δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την 

προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για το φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α3 διαστάσεων 29,7 x 42cm βάρους 80 

gr/m² ± 3% και πάχους τουλάχιστον 102mm ±4%. 

 

Β.Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  
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Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.  Θα είναι στο σύνολό τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά 

είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε 

άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι 

ποσότητες που αφορούν στην προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, αναλύονται στον πίνακα 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με 

ποινή αποκλεισμού,  δείγμα του προσφερόμενου χαρτιού Α4 και Α3. Κάθε δείγμα θα φέρει συσκευασία η 

οποία θα αναγράφει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της συσκευασίας. 

 Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται: 

1. Υπεύθυνη  ∆ήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986,  όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

α) θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χαρτιού Α3 και ότι ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. (αφορά το τμήμα Α) 

β) θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χαρτιού Α4 και ότι ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. (αφορά το τμήμα Α) 

2. Υπεύθυνη  ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών γραφείου που 

προσφέρονται  ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. (αφορά το 

τμήμα Β) 

3. Υπεύθυνη  ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών της γραφικής ύλης 

που προσφέρονται ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
(αφορά το τμήμα Γ) 

 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, τα είδη γραφείου και είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και να είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό: 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Α - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ -  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α3,  80 

γραμ/μ² (συσκ. 500 φύλλων) 
Πακέτα 55 5,5 302,50 € 

2 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α4,  80 

γραμ/μ² (συσκ. 500 φύλλων) 
Πακέτα 9.250 2,6 24.050,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α : 9305 

 
24.352,50 € 

 
ΦΠΑ 24% : 

  
5.844,60 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α ΜΕ ΦΠΑ : 

  
30.197,10 € 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 CD-RW με χωρητικότητα 700ΜΒ Τεμ. 450 0,25 112,50 € 

2 
DVD-RW με χωρητικότητα 4,7 GB χρόνος εγγραφής 

120min µε ταχύτητα εγγραφής x16 (έως x4) 
Τεμ. 50 0,5 25,00 € 

3 

Αποσυρραπτικό µικρό (καβουράκι) µε πλαστική 

επένδυση για εύκολο πιάσιµο στο χέρι. Να µπορεί 

να αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου 

συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί. 

Τεμ. 150 0,36 54,00 € 

4 
Αποσυρραπτικό τανάλια, μεταλλικό κατάλληλο για 

σύρματα Νο64 & 126 (24/6) 
Τεμ. 50 1 50,00 € 

5 

Αριθμομηχανή 12 ψηφίων με κεκλυμένη LCD 

οθόνη, αναίρεση, επιλογή δεκαδικών ψηφίων, 

μεταλλική επένδυση, τροφοδοσία 

ηλιακό/μπαταρίας, διαστάσεων τουλάχιστον 10 x 

13εκ. 

Τεμ. 35 5 175,00 € 
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6 

Βάση για σελοτέιπ βαριά, επιτραπέζια, 

αντιολισθητική, από βαρύ ανθεκτικό πλαστικό που 

δέχεται ανταλλακτικό 

Τεμ. 50 1,5 75,00 € 

7 

Βάση ηµερολογίου για γραφείο, ανοξείδωτη, 

µεταλλική για επιτραπέζιο ηµερολόγιο σε φύλλα. 

Να διαθέτει δύο λαβές µε βίδες για εύκολη 

συναρµολόγηση. 

Τεμ. 50 1,95 97,50 € 

8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 100 φύλλων Τεμ. 50 7 350,00 € 

9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 200 φύλλων Τεμ. 20 9 180,00 € 

10 
Βιβλιοδεσίας διαφανές εξώφυλλο Α4  (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 5 5 25,00 € 

11 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό  22mm, 8mm για 

170-200 φύλλα Α4,  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 4 4,00 € 

12 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 16mm, 8mm για 

130-150 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 5 5,00 € 

13 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 20mm, 8mm για 

150-170 φύλλα Α4 (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 4 4,00 € 

14 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 8mm, 8mm για 30-

35 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 3 3,00 € 

15 

Δακτυλοβρεκτήρες (σώµα από πλαστικό και 

σπόγγο στο εσωτερικό του για να κρατά την 

υγρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα) 

Τεμ. 50 0,25 12,50 € 

16 

Διακορευτής - Περφορατέρ μικρός για τρύπημα 1 

έως 20 φύλλων περίπου, 2 τρυπών από μέταλλο. 

Να περιέχει πλαστικό δοχείο άχρηστων και  οδηγό 

για ακρίβεια στο τρύπημα. 

Τεμ. 100 2 200,00 € 

17 

Διακορευτής– Περφορατέρ γίγας από µέταλλο και 

πλαστικό µε εργονοµικό σχεδιασµό, διάτρηση 2 

τρυπών µε απόσταση 80mm µεταξύ τους και µε 

διάµετρο τρυπών 6 mm για προσαρµογή στα 

περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς, 

κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 60 φύλλων 

µε βάθος διάτρησης 12 mm. Η µεταλλική 

κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στη χρήση και να διαθέτει οδηγό διάτρησης 

φύλλων Α4, Α5 και Α6. Με αντιολισθητική βάση για 

σταθερότητα και ασφάλεια, µηχανισµό 

κλειδώµατος θέσης για ευκολία αποθήκευσης και 

δοχείο αχρήστων. 

Τεμ. 15 9 135,00 € 

18 
Διαχωριστικά χρωματιστά Α4 χάρτινα για ντοσιέ 2-

4 κρίκων σε διάφορα χρώματα (πακ.10 θεμάτων) 
Πακ. 200 0,6 120,00 € 

19 

Δίσκος γραφείου (σκαφάκι) πλαστικός σε διάφορα 

χρώµατα, µασίφ,  ανθεκτικός, κατάλληλος για την 

οργάνωση και την ταξινόµηση εγγράφων Α4, με 

δυνατότητα κάθετης ανάπτυξης χωρίς συνδέσεις. 

Τεμ. 500 1,5 750,00 € 

20 

Ετικέτες αυτοκόλλητες, σε φύλλο Α4- lasercopy-

inkjet-multifunction – για εκτύπωση (συσκ. 100 

τεμ.) 

Πακέτο 10 5,5 55,00 € 

21 
Ζελατίνες - Διαφάνειες Α4 εγγράφων Τύπου L με 

άνοιγμα σε δύο πλευρές (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 20 4 80,00 € 

22 

Ζελατίνες Α4 - Διαφανείς θήκες εγγράφων για 

έντυπα,  για πρόσβαση σε έντυπα Α4, με 11 τρύπες, 

να είναι ανοιχτές µόνο στην επάνω µικρή πλευρά, 

ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να 

προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να 

προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

(συσκ. 100 τεμ.) 

Πακέτο 1300 1,3 1.690,00 € 
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23 

Ημερολόγιο γραφείου σε φύλλα µε δύο οπές, που 

θα µπαίνουν στην ειδική βάση ηµερολογίου. Κάθε 

σελίδα να αντιστοιχεί σε µία ηµέρα, διαστάσεων 

12cm x 9cm (για βάση διαστάσεων 15cm x 21cm) 

Τεμ. 280 0,7 196,00 € 

24 
Ημερολόγιο ετήσιο σε σπιράλ, διαστάσεων 17εκ x 

25εκ. περίπου 
Τεμ. 300 3 900,00 € 

25 

Ημερολόγιο ημερήσιο, βιβλίο δεμένο με κάλυμμα 

από δερματίνη, χοντρό εξώφυλλο, διαστάσεις 

17x25εκ 

Τεμ. 30 3,35 100,50 € 

26 
Ημερολόγιο πλάνο γραφείου με μήνα ανα σελίδα 

35εκ x 48εκ. 
Τεμ. 30 2,5 75,00 € 

27 
Θήκη για κύβους σημειώσεων πλαστική ή 

μεταλλική και τετράγωνη  διαστάσεων 10x10x10εκ. 
Τεμ. 100 0,5 50,00 € 

28 Θήκη συνδετήρων, μεταλλική συρμάτινη Τεμ. 100 1 100,00 € 

29 
Κάρτες παρουσίας προσωπικού, για το ηλεκτρονικό 

μηχάνημα 18,5x8,5εκ (συσκ. 250 φύλλων) 
Πακέτο 1 25 25,00 € 

30 
Καρφίτσες με πλαστική έγχρωμη κεφαλή, 

ατσάλινες (συσκ. 80 τεμ.) 
Πακέτο 10 0,6 6,00 € 

31 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 4/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη, διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους και µηχανισµό 

συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη 

τους να υπάρχει διαφανής θήκη µε ετικέτα. 

Τεμ. 1000 1 1.000,00 € 

32 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 8/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη σε διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους για µεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση και µηχανισµό συγκράτησης και 

ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει 

διαφανής θήκη µε ετικέτα. 

Τεμ. 1.500 1,1 1.650,00 € 

33 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 12εκ. και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι, ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 500 1,9 950,00 € 

34 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 3εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 

 500 2 1.000,00 € 

35 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι,  ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 510 1,9 969,00 € 

36 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 

Τεμ. 80 1,8 144,00 € 

37 Λάστιχα πρόσδεσης στενά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10 4 40,00 € 

38 Λάστιχα πρόσδεσης φαρδιά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10 4 40,00 € 

39 
Μemo αυτοκόλλητα κίτρινα ισοδύναμο postit 

(μπλοκ 100 φύλλων), περίπου  75x75χιλ. 
Πακ. 700 0,5 350,00 € 

40 
Μεγεθυντικός φακός χειρός, διαμέτρου 50 mm με 

πλαστικό σκληρό περίβλημα. 
Τεμ. 15 1,5 22,50 € 

41 Μηχανή πλαστικοποίησης A4 Τεμ. 1 55 55,00 € 

42 
Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή 

μικρή 
Τεμ. 200 0,9 180,00 € 

43 Μπαταρία τύπου ΑΑ-LR6 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 500 0,3 150,00 € 

44 Μπαταρία τύπου ΑΑΑ-LR03 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 800 0,3 240,00 € 

45 

Πιάστρες - Κλιπ μεταλλικά µε σταθερή δύναµη 

συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει µε τον καιρό, 

χρώµατος µαύρου, πλάτος 51mm, να συγκρατούν 

έως 150 φύλλα για 150 φύλλα (σε συσκ. 12 τεμ.) 

Πακέτο 200 1,5 300,00 € 
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46 
Πίνακας ανακοινώσεων φελλού με ξύλινο πλαίσιο,  

60εκ x 90εκ. 
Τεμ. 10 6 60,00 € 

47 
Πίνακας μαρκαδόρου - ασπροπίνακας μαγνητικός 

60-65Χ90 - 120cm με τρίποδο 
Τεμ. 1 105 105,00 € 

48 
Πινέζες - Καρφάκια Πίνακα Χρωματιστά (συσκ. 40 

τεμ.) 
Πακέτο 40 0,7 28,00 € 

49 

Σελιδοδείκτες μίνι set 5 διάφανων χρωμάτων σε 

μπλόκ, για μαρκάρισμα σελίδων κι εύκολη 

ανεύρεση, επανακολλούνται χωρίς να 

καταστρέφουν τα έγγραφα (πακέτο 25 φύλλα ανά 

σετ 5 χρωμάτων), διάσταση 12x44 χιλ 

Πακ. 400 0,8 320,00 € 

50 
Ταμπόν σφραγίδας No1 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση 14 εκ. x 9 εκ. 
Τεμ. 50 0,75 37,50 € 

51 
Ταμπόν σφραγίδας Νο2 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση  11 εκ. x 7 εκ. 
Τεμ. 100 0,8 80,00 € 

52 
Τηλεφωνικό ευρετήριο με κάλλυμα, διαστάσεις 

τουλάχιστον 9 εκ. x 17εκ. 
Τεμ. 5 4 20,00 € 

53 Φάκελα για CD εγγραφής, λευκά (συσκ. 50 τεμ.) Πακέτο 15 1 15,00 € 

54 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς Α4 Τεμ. 1000 0,14 140,00 € 

55 
Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς διαστάσεων 

23εκ. x 11εκ. 
Τεμ. 1000 0,07 70,00 € 

56 
Φάκελοι αλληλογραφίας λεύκους διαστάσεων 

23εκ. x 16εκ. 
Τεμ. 1000 0,07 70,00 € 

57 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α3 
Τεμ. 60 0,5 30,00 € 

58 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α4 (συσκ. 10 τεμ.) 
Πακέτο 52 2,3 119,60 € 

59 Φυλλάδα με ευρετήριο Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 10 4,5 45,00 € 

60 Φυλλάδα ριγέ 100 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 25 3,3 82,50 € 

61 Φυλλάδα ριγέ 200 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 11 5,45 59,95 € 

62 
Χαρτάκια κύβου λευκά,  διαστάσεων 90 x 90 χιλ, 

συσκευασία 500 φύλλων 
Πακέτο 800 0,5 400,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β΄ : 15065  14.428,05 € 

 ΦΠΑ 24% :   3.462,73 € 

 ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΜΕ ΦΠΑ:   17.890,78 € 

 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Γοµολάστιχα λευκή, να αφαιρεί πλήρως το µολύβι 

από το κοινό χαρτί,  να µην αφήνει µουτζούρες και 

να µην  φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο 

περίβληµα για να διατηρείται καθαρή. ∆ιαστάσεων 

τουλάχιστον 3,5εκ x 1,5εκ. 

Τεμ. 200 0,15 30,00 € 

2 
Διορθωτική ταινία στεγνή, roller, πάχος 5χιλ x 

μήκος 8μ τουλάχιστον. 
Τεμ. 600 0,6 360,00 € 

3 

Διορθωτικό υγρό μονό κατάλληλο για χειρόγραφα, 

εκτυπώσεις και fax. Xρώµατος άσπρου, να 

διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο µε πλαστικό 

καπάκι, στο οποίο να υπάρχει ενσωµατωµένο 

βουρτσάκι. Μέσα στο φιαλίδιο να υπάρχει µπίλια 

ανάµειξης του υγρού. Πρέπει να στεγνώνει 

γρήγορα και το περιεχόµενο υγρό να είναι 

τουλάχιστον 20ml. 

Τεμ. 150 0,5 75,00 € 
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4 

Διορθωτικό υγρό σετ  - διορθωτικό υγρό µε 

πινελάκι και διαλυτικό, το οποίο να βελτιώνει τη 

ρευστότητα του διορθωτικού. Το περιεχόµενο του 

διορθωτικού σετ να είναι 20ml το καθένα και να 

είναι κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού. 

Τεμ. 20 0,9 18,00 € 

5 

Κόλλα Stick σε σωληνάρια χωρητικότητας 

τουλάχιστον 8  γραµµαρίων, ιδιαίτερα ισχυρή, µη 

τοξική σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 

κατάλληλη για κλείσιµο φακέλων αλληλογραφίας, 

κόλληµα χαρτιών και χαρτονιών. Με καπάκι 

ασφαλείας για να µη στεγνώνει. Να απλώνεται 

εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια µε 

νερό και από τα ρούχα µε πλύση στο πλυντήριο και 

να προσφέρει µόνιµα αποτελέσµατα. 

Τεμ. 80 0,3 24,00 € 

6 Κόλλα ισοδύναμο Logo στιγμής, σωληνάριο 2γρ. Τεμ. 80 0,8 64,00 € 

7 Κόλλα πλαστελίνη για posters (συσκ. 80 τεμ.) Πακέτα 2 1 2,00 € 

8 Κόλλα πλαστελίνη για posters, συσκευασία 50 γρ. Τεμ. 2 1 2,00 € 

9 

Κόλλα ρευστή  γενικής χρήσης, σε σωληνάρια 

χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, να είναι 

κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασµα. Να είναι 

διαφανής ρευστή σε σωληνάριο µε καπάκι που δεν 

την αφήνει να στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα 

στο χαρτί και να µην αφήνει σηµάδια. 

Τεμ. 100 0,6 60,00 € 

10 
Κόλλες πλαστικοποίησης Α4 - 125ΜΙC (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 10 7 70,00 € 

11 
Κολλητική ταινία αυτοκόλλητη σελοτέιπ, διαφανής 

15x33μ. 
Τεμ. 300 0,3 90,00 € 

12 

Κολλητική ταινία συσκευασίας χάρτινη σφράγισης 

δεµάτων ή κιβωτίων, διαστάσεων 50mm x 40m 

περίπου. 

Τεμ. 50 0,9 45,00 € 

13 

Μαρκαδόροι επισήμανσης διαφορετικών 

χρωµάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να 

διαθέτουν µύτη γραφής 3-6 mm µε µη τοξικό 

µελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει 

µουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι 

για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να 

διαθέτουν καπάκι για να µη στεγνώνει το µελάνι. 

Τύπος µύτης πλακέ. 

Τεμ. 1000 0,25 250,00 € 

14 

Μαρκαδόροι σχεδιάσεως χοντρής γραφής-

σωληνάριο, ανεξίτηλοι με στρογγυλή μύτη 

χρώματος μπλέ, μαύρου, κόκκινου 

Τεμ. 500 0,5 250,00 € 

15 

Μαρκαδόρος εγγραφής πάνω σε CD και σε 

διάφορες πλαστικές ύλες, µεγάλης διάρκειας και 

ανεξίτηλος. 

Τεμ. 70 0,4 28,00 € 

16 
Μαρκαδόρος ισοδύναμο pilot Vball 0,5 ή 0,7 mm, 

χρώμα μπλε, μαύρο, κόκκινο 
Τεμ. 1500 0,5 750,00 € 

17 
Μελάνη σφραγίδας (ταμπόν) 30ml, χρώματος μπλε 

ή μαύρου, 
Τεμ. 150 0,3 45,00 € 

18 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,5mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 90 0,35 31,50 € 

19 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,7mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 80 0,45 36,00 € 

20 
Μηχανικού μολυβιού μύτες γραφής  0,5 & 0,7  

(συσκ. 12 τεμ.) 
Πακέτο 50 0,3 15,00 € 

21 

Μολύβι απλό με εξαγωνικό κορµό για άνετη λαβή 

και σταθερή γραφή µήκους περίπου 18cm. Η µύτη 

γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο 

σπάσιµο και σκληρότητας ΗΒ. 

Τεμ. 500 0,15 75,00 € 

22 
Μπλόκ ριγέ-λευκό, κολλητό, με εξώφυλλο Α4, 100 

φύλλων 
Τεμ. 300 0,9 270,00 € 

23 
Ντοσιέ πλαστικό με διαφάνειες 40 φύλλων, για 

φύλλα Α4 
Τεμ. 70 1,5 105,00 € 
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24 
Ντοσιέ σεμιναρίου δίφυλλο  πλαστικό  Α4 με 

πιάστρα 
Τεμ. 40 2 80,00 € 

25 Ξύστρες μεταλλικές Τεμ. 200 0,2 40,00 € 

26 
Στυλό διαρκείας (τύπου BIC) με καπάκι, μύτη 

γραφής 1mm σε διάφορα χρώματα 
Τεμ. 4.000 0,1 400,00 € 

27 

Στυλό με βάση να διαθέτει µεταλλική αλυσίδα ή 

καλώδιο προσαρµοσµένο στη βάση του στυλό. Η 

βάση να έχει λάστιχο στο κάτω µέρος για να µένει 

σταθερή στο σηµείο που θα τοποθετηθεί και να 

είναι χρώµατος µαύρου 

Τεμ. 30 0,9 27,00 € 

28 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 3, μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 900 0,2 180,00 € 

29 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 7 μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 50 τεμ.) 
Πακέτο 100 0,75 75,00 € 

30 
Συνδετήρες μεταλλικοί  Νο 5 από ανθεκτικό σύρμα 

συσκευασία 100 τεμ. 
Πακέτο 1000 0,5 500,00 € 

31 

Συραφίδες Νο 126 (24/6) ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για µεγάλο συρραπτικό Νο 126 (24/6), 

χρώµατος χρυσού (συσκ. 1000 τεμ.) 

Πακέτα 300 0,4 120,00 € 

32 
Συραφίδες Νο 23/10 Ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για συρραπτικό γίγας  (συσκ. 1000 τεμ.) 
Πακέτο 6 0,6 3,60 € 

33 

Συρραπτική μηχανή γίγας 100 φύλλων με 

αντιολισθητική πλαστική βάση και εμπρόσθια 

όπλιση, για σύρματα 23/13. 

Τεμ. 3 12 36,00 € 

34 

Συρραπτικό μεγάλο για μεταλλικούς συνδετήρες 

Νο 126 (24/6), χειρός, μεταλλικής κατασκευής με 

χειρολαβή σχήματος τανάλιας, συρραφής 25 

φύλλων 

Τεμ. 150 4 600,00 € 

35 

Συρραπτικό μικρό για μεταλλικούς συνδετήρες Νο 

64 , χειρός, μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 

σχήματος τανάλιας, για συρραφή 12 φύλλων 

Τεμ. 150 3 450,00 € 

36 
Συρραπτικού σιδεράκια Νο 64, πλάτους 6mm & 

ύψους 4mm (συσκ. 2000 τεμ.) 
Πακέτο 250 0,2 50,00 € 

37 
Τετράδιο σπιράλ Α4, 2 θεμάτων, 200 φύλλων, με 

σκληρό εξώφυλλο 
Τεμ. 150 2,5 375,00 € 

38 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι χωρίς έλασμα  με τυπωμένη ετικέτα και 

γραμμογράφηση στο εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 400 0,2 80,00 € 

39 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα, 

τυπωμένη ετικέτα και γραμμογράφηση στο 

εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 51 0,2 10,20 € 

40 
Φάκελλοι με λεπτό χαρτόνι με αυτιά και λάστιχα 

για χαρτί Α4 
Τεμ. 3.500 0,3 1.050,00 € 

41 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι με τρία κορδόνια και 

ράχη 0,06 μ. 25/35, Λινόδετο ύφασμα στη ράχη και 

κορδόνια τύπου φακαρόλας που δένουν στις 3 

πλευρές για την συγκράτηση του περιεχομένου, 

χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1000 0,8 800,00 € 

42 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι, τρία κορδόνια τύπου 

φακαρόλας που δένουν στις 3 πλευρές και ράχη 

λινόδετο ύφασμα 0,12 μ. 25/35, χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1400 0,9 1.260,00 € 

43 

Φάκελλοι πλαστικοί (δίφυλλο ντοσιέ) ισοδύναμο 

Leinz, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα,  περίπου 

23x30,30εκ. 

Τεμ. 1.500 0,2 300,00 € 

44 
Φάκελοι χάρτινοι 25x35cm με εσωτερικά πτερύγια 

για έγγραφα Α4 
Τεμ. 550 0,2 110,00 € 

45 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 20εκ. 

Τεμ. 100 0,2 20,00 € 
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46 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 30εκ. 

Τεμ. 40 0,4 16,00 € 

47 
Χαρτί γραφής (κόλλες διπλές αναφοράς) ΑΑ 60 

γραμμ. (συσκ. 400 φύλλων) 
Πακέτο 20 6 120,00 € 

48 
Χαρτοκόπτες μεγάλοι με λάμα 17-18mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100 0,55 55,00 € 

49 
Χαρτοκόπτες μικροί με λάμα 9mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100 0,55 55,00 € 

50 

Χαρτοκόπτης ιδανικός για εύκολο άνοιγµα 

φακέλων που να µην σκίζει το περιεχόµενο τους 

στην προσπάθεια ανοίγµατος. Να είναι 

κατασκευασµένος από µεταλλικό ανοξείδωτο υλικό 

Τεμ. 37 0,5 18,50 € 

51 

Ψαλίδι  χαρτιού με πλαστική εργονομική λαβή, 

λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 

τουλάχιστον 17 εκ. 

Τεμ. 145 0,55 79,75 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ : 22126  9.606,55 € 

 ΦΠΑ 24% :   2.305,57 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕ ΦΠΑ:   11.912,12 € 

 

  
   ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ: 48.387,10 € 

  
 ΦΠΑ 24%: 11.612,90 € 

 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 60.000,00 € 

 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Λαμία, 01/10/2020                       Λαμία, 01/10/2020                 Λαμία, 01/10/2020 

              Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια  

 Προμηθειών/Αποθήκης                                                                 Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

 

 

         Τσαλαφούτα Ελένη Χαΐλης Κων/νος Μπαλάση Σταυρούλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV: 

1/2020 

60.000,00 € ( με ΦΠΑ 24%) 

30192700-8, 30197643-5, 

30192000-1 

 Κ.Α. 

ΧΡΗΣΗ: 

10.6612.0001 

2020-2021 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 

άλλων ειδών γραφείου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

καθώς και στις υπόλοιπες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο  Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι: 

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού (αφορά τα τμήματα Α & Β ) 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές μετά ενδεικτικού προϋπολογισμού 

- Η συγγραφή υποχρεώσεων  

- Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 4ο  Κριτήριο Κατακύρωσης  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τα τμήματα  Α και Β  µπορούν να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά 

για ένα ή περισσότερα  τμήματα, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος. Απόρριψη 

ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του 

τμήματος.  

Το κριτήριο κατακύρωσης  για όλα τα τμήματα, θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε 

τμήματος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Η προσφερόµενη τιµή στα επιµέρους είδη δεν γίνεται 

να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή, όπως δεν µπορεί και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο κάθε τμήματος, 

να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική τιµή του αντίστοιχου τμήματος, η οποία προκύπτει από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της µελέτης. Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης και δεν επιτρέπεται αυξηθούν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.  

Άρθρο 5ο  Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

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

εκπροθέσμου. 

Άρθρο 6ο  Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης 
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Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, προς υπογραφή της σύμβασης 

και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

Άρθρο 7ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας για τα τμήματα Α και Β θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  Για την επιλογή της 

συμφερότερης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  

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. 

Η εκτέλεση της προμήθειας για το Τμήμα Γ θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με 

το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 8ο  Χρόνος – Τρόπος – Τόπος παράδοσης των ειδών  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο και ποσότητα, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής της 

έγγραφης ειδοποίηση από τον προμηθευτή, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στην έγγραφη ειδοποίηση θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος των υλικών και η επιθυμητή ποσότητα,  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.  

Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των υλικών, βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται με Fax ή eMail, στον προμηθευτή. Η παράδοση των 

υλικών θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα  - Γραφείο Προμηθειών ή όπου αλλού υποδειχτεί από την 

Υπηρεσία. Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα. Τα είδη που θα 

βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα 

επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Η παράδοση των ειδών θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία ολοκλήρωσής της 

ορίζεται σε έναν χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα  

με τις εκάστοτε  ανάγκες,  είναι  πιθανό  να μη χρειαστούν  να παραδοθούν  στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες 

ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου ή ενός  μέρους  της  

αναγραφόμενης  στη  σύμβαση  ποσότητας,  εφόσον  οι ανάγκες επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη 

όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση για αυτό. 

Άρθρο 9ο  Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση   
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 10ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση 
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση ή παράταση που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν 

προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο  Κήρυξη Προμηθευτή  Έκπτωτου 
Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε  στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 12ο  Ανωτέρα Βία 
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Άρθρο 13ο  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 

του Δήμου.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 

συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.  

5. Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης 

και των «τεχνικών προδιαγραφών», κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής, θα απορρίπτονται και 

ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την 

ακατάλληλη ποσότητα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων 

όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που 

έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στον Δήμο των νέων κατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

6. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το 

Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των 

υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται 

από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.  

Άρθρο 14ο  Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων, 

μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και 

την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  Ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Άρθρο 15ο  Διαδικασία επίλυσης  διαφορών   
Η  παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια.  Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

 

   
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λαμία, 01/10/2020 Λαμία, 01/10/2020 Λαμία, 01/10/2020 

                   Η  Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια   

 Προμηθειών/Αποθήκης                                  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                  

 

 

 

                 Τσαλαφούτα Ελένη Χαΐλης Κων/νος Μπαλάση Σταυρούλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV: 

1/2020 

60.000,00 €  (με ΦΠΑ 24%) 

30192700-8,30197643-5, 

3019200-1 

 Κ.Α. 

ΧΡΗΣΗ: 

10.6612.0001 

2020-2021 

 
             

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

                                                                                                                   
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων ……………………………………………………………………..………………………. 

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

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

Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: …………………..………...…………………. Fax: ….………….……………..  

Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την προμήθεια που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 

εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας. 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Α - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ -  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(€) ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α3,  80 γραμ/μ² 

(συσκ. 500 φύλλων) 

Πακέτα 55   

2 Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α4,  80 γραμ/μ² 

(συσκ. 500 φύλλων) 

Πακέτα 9.250   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α : 9305  

…….. 
 

ΦΠΑ 24% : 
 

 
………. 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α ΜΕ ΦΠΑ : 

 
 

……… 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(€) ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 CD-RW με χωρητικότητα 700ΜΒ Τεμ. 450   

2 
DVD-RW με χωρητικότητα 4,7 GB χρόνος εγγραφής 

120min µε ταχύτητα εγγραφής x16 (έως x4) 
Τεμ. 50   
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3 

Αποσυρραπτικό µικρό (καβουράκι) µε πλαστική 

επένδυση για εύκολο πιάσιµο στο χέρι. Να µπορεί 

να αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου 

συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί.                   

Τεμ. 150   

4 
Αποσυρραπτικό τανάλια, μεταλλικό κατάλληλο για 

σύρματα Νο64 & 126 (24/6) 
Τεμ. 50   

5 

Αριθμομηχανή 12 ψηφίων με κεκλυμένη LCD 

οθόνη, αναίρεση, επιλογή δεκαδικών ψηφίων, 

μεταλλική επένδυση, τροφοδοσία 

ηλιακό/μπαταρίας, διαστάσεων τουλάχιστον 10 x 

13εκ. 

Τεμ. 35   

6 

Βάση για σελοτέιπ βαριά, επιτραπέζια, 

αντιολισθητική, από βαρύ ανθεκτικό πλαστικό που 

δέχεται ανταλλακτικό 

Τεμ. 50   

7 

Βάση ηµερολογίου για γραφείο, ανοξείδωτη, 

µεταλλική για επιτραπέζιο ηµερολόγιο σε φύλλα. 

Να διαθέτει δύο λαβές µε βίδες για εύκολη 

συναρµολόγηση.  

Τεμ. 50   

8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 100 φύλλων  Τεμ. 50   

9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 200 φύλλων Τεμ. 20   

10 
Βιβλιοδεσίας διαφανές εξώφυλλο Α4  (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 5   

11 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό  22mm, 8mm για 

170-200 φύλλα Α4,  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

12 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 16mm, 8mm για 

130-150 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

13 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 20mm, 8mm για 

150-170 φύλλα Α4 (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

14 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 8mm, 8mm για 30-

35 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

15 

Δακτυλοβρεκτήρες (σώµα από πλαστικό και 

σπόγγο στο εσωτερικό του για να κρατά την 

υγρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα) 
Τεμ. 50   

16 

Διακορευτής - Περφορατέρ μικρός για τρύπημα 1 

έως 20 φύλλων περίπου, 2 τρυπών από μέταλλο. 

Να περιέχει πλαστικό δοχείο άχρηστων και  οδηγό 

για ακρίβεια στο τρύπημα. 

Τεμ. 100   

17 

 Διακορευτής– Περφορατέρ γίγας από µέταλλο και 

πλαστικό µε εργονοµικό σχεδιασµό, διάτρηση 2 

τρυπών µε απόσταση 80mm µεταξύ τους και µε 

διάµετρο τρυπών 6 mm για προσαρµογή στα 

περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς, 

κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 60 φύλλων 

µε βάθος διάτρησης 12 mm. Η µεταλλική 

κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στη χρήση και να διαθέτει οδηγό διάτρησης 

φύλλων Α4, Α5 και Α6. Με αντιολισθητική βάση για 

σταθερότητα και ασφάλεια, µηχανισµό 

κλειδώµατος θέσης για ευκολία αποθήκευσης και 

δοχείο αχρήστων. 

Τεμ. 15   

18 
Διαχωριστικά χρωματιστά Α4 χάρτινα για ντοσιέ 2-

4 κρίκων σε διάφορα χρώματα (πακ.10 θεμάτων) 
Πακ. 200   

19 

Δίσκος γραφείου (σκαφάκι) πλαστικός σε διάφορα 

χρώµατα, µασίφ,  ανθεκτικός, κατάλληλος για την 

οργάνωση και την ταξινόµηση εγγράφων Α4, με 

δυνατότητα κάθετης ανάπτυξης χωρίς συνδέσεις. 

Τεμ. 500   

20 

Ετικέτες αυτοκόλλητες, σε φύλλο Α4- lasercopy-

inkjet-multifunction – για εκτύπωση (συσκ. 100 

τεμ.) 

Πακέτο 10   
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21 
Ζελατίνες - Διαφάνειες Α4 εγγράφων Τύπου L με 

άνοιγμα σε δύο πλευρές (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 20   

22 

Ζελατίνες Α4 - Διαφανείς θήκες εγγράφων για 

έντυπα,  για πρόσβαση σε έντυπα Α4, με 11 τρύπες, 

να είναι ανοιχτές µόνο στην επάνω µικρή πλευρά, 

ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να 

προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να 

προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

(συσκ. 100 τεμ.) 

Πακέτο 1300   

23 

Ημερολόγιο γραφείου σε φύλλα µε δύο οπές, που 

θα µπαίνουν στην ειδική βάση ηµερολογίου. Κάθε 

σελίδα να αντιστοιχεί σε µία ηµέρα, διαστάσεων 

12cm x 9cm (για βάση διαστάσεων 15cm x 21cm)      

Τεμ. 280   

24 
Ημερολόγιο ετήσιο σε σπιράλ, διαστάσεων 17εκ x 

25εκ. περίπου 
Τεμ. 300   

25 

Ημερολόγιο ημερήσιο, βιβλίο δεμένο με κάλυμμα 

από δερματίνη, χοντρό εξώφυλλο, διαστάσεις 

17x25εκ 

Τεμ. 30   

26 
Ημερολόγιο πλάνο γραφείου με μήνα ανα σελίδα 

35εκ x 48εκ. 
Τεμ. 30   

27 
Θήκη για κύβους σημειώσεων πλαστική ή 

μεταλλική και τετράγωνη  διαστάσεων 10x10x10εκ. 
Τεμ. 100   

28 Θήκη συνδετήρων, μεταλλική συρμάτινη Τεμ. 100   

29 
Κάρτες παρουσίας προσωπικού, για το ηλεκτρονικό 

μηχάνημα 18,5x8,5εκ (συσκ. 250 φύλλων) 
Πακέτο 1   

30 
Καρφίτσες με πλαστική έγχρωμη κεφαλή, 

ατσάλινες (συσκ. 80 τεμ.) 
Πακέτο 10   

31 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 4/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη, διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους και µηχανισµό 

συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη 

τους να υπάρχει διαφανής θήκη µε ετικέτα. 

Τεμ. 1000   

32 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 8/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη σε διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους για µεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση και µηχανισµό συγκράτησης και 

ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει 

διαφανής θήκη µε ετικέτα.  

Τεμ. 1.500   

33 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 12εκ. και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι, ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 500   

34 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 3εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 

 500   

35 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι,  ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 510   

36 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 
Τεμ. 80   

37 Λάστιχα πρόσδεσης στενά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10   

38 Λάστιχα πρόσδεσης φαρδιά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10   

39 
Μemo αυτοκόλλητα κίτρινα ισοδύναμο postit 

(μπλοκ 100 φύλλων), περίπου  75x75χιλ. 
Πακ. 700   

40 
Μεγεθυντικός φακός χειρός, διαμέτρου 50 mm με 

πλαστικό σκληρό περίβλημα.   
Τεμ. 15   

41 Μηχανή πλαστικοποίησης A4 Τεμ. 1   
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42 
Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή 

μικρή 
Τεμ. 200   

43 Μπαταρία τύπου ΑΑ-LR6 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 500   

44 Μπαταρία τύπου ΑΑΑ-LR03 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 800   

45 

Πιάστρες - Κλιπ μεταλλικά µε σταθερή δύναµη 

συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει µε τον καιρό, 

χρώµατος µαύρου, πλάτος 51mm, να συγκρατούν 

έως 150 φύλλα για 150 φύλλα (σε συσκ. 12 τεμ.)  

Πακέτο 200   

46 
Πίνακας ανακοινώσεων φελλού με ξύλινο πλαίσιο,  

60εκ x 90εκ. 
Τεμ. 10   

47 
Πίνακας μαρκαδόρου - ασπροπίνακας μαγνητικός 

60-65Χ90 -120cm με τρίποδο 
Τεμ. 1   

48 
Πινέζες - Καρφάκια Πίνακα Χρωματιστά (συσκ. 40 

τεμ.)  
Πακέτο 40   

49 

Σελιδοδείκτες μίνι set 5 διάφανων χρωμάτων σε 

μπλόκ, για μαρκάρισμα σελίδων κι εύκολη 

ανεύρεση, επανακολλούνται χωρίς να 

καταστρέφουν τα έγγραφα (πακέτο 25 φύλλα ανά 

σετ 5 χρωμάτων), διάσταση 12x44 χιλ 

Πακ. 400   

50 
Ταμπόν σφραγίδας No1 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση 14 εκ. x 9 εκ. 
Τεμ. 50   

51 
Ταμπόν σφραγίδας Νο2 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση  11 εκ. x 7 εκ. 
Τεμ. 100   

52 
Τηλεφωνικό ευρετήριο με κάλλυμα, διαστάσεις 

τουλάχιστον 9 εκ. x 17εκ. 
Τεμ. 5   

53 Φάκελα για CD εγγραφής, λευκά (συσκ. 50 τεμ.) Πακέτο 15   

54 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς Α4   Τεμ. 1000   

55 
Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς διαστάσεων 

23εκ. x 11εκ. 
Τεμ. 1000   

56 
Φάκελοι αλληλογραφίας λεύκους διαστάσεων 

23εκ. x 16εκ. 
Τεμ. 1000   

57 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α3 
Τεμ. 60   

58 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α4 (συσκ. 10 τεμ.) 
Πακέτο 52   

59 Φυλλάδα με ευρετήριο Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 10   

60 Φυλλάδα ριγέ 100 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 25   

61 Φυλλάδα ριγέ 200 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 11   

62 
Χαρτάκια κύβου λευκά,  διαστάσεων 90 x 90 χιλ, 

συσκευασία 500 φύλλων 
Πακέτο 800   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β : 15065  
…….. 

 ΦΠΑ 24% :   ………… 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β ΜΕ ΦΠΑ :   ………. 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(€) ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Γοµολάστιχα λευκή, να αφαιρεί πλήρως το µολύβι 

από το κοινό χαρτί,  να µην αφήνει µουτζούρες και 

να µην  φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο 

περίβληµα για να διατηρείται καθαρή. ∆ιαστάσεων 

τουλάχιστον 3,5εκ x 1,5εκ. 

Τεμ. 200   

2 
Διορθωτική ταινία στεγνή, roller, πάχος 5χιλ x 

μήκος 8μ τουλάχιστον. 
Τεμ. 600   
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3 

Διορθωτικό υγρό μονό κατάλληλο για χειρόγραφα, 

εκτυπώσεις και fax. Xρώµατος άσπρου, να 

διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο µε πλαστικό 

καπάκι, στο οποίο να υπάρχει ενσωµατωµένο 

βουρτσάκι. Μέσα στο φιαλίδιο να υπάρχει µπίλια 

ανάµειξης του υγρού. Πρέπει να στεγνώνει 

γρήγορα και το περιεχόµενο υγρό να είναι 

τουλάχιστον 20ml. 

Τεμ. 150   

4 

Διορθωτικό υγρό σετ  - διορθωτικό υγρό µε 

πινελάκι και διαλυτικό, το οποίο να βελτιώνει τη 

ρευστότητα του διορθωτικού. Το περιεχόµενο του 

διορθωτικού σετ να είναι 20ml το καθένα και να 

είναι κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού. 

Τεμ. 20   

5 

Κόλλα Stick σε σωληνάρια χωρητικότητας 

τουλάχιστον 8  γραµµαρίων, ιδιαίτερα ισχυρή, µη 

τοξική σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 

κατάλληλη για κλείσιµο φακέλων αλληλογραφίας, 

κόλληµα χαρτιών και χαρτονιών. Με καπάκι 

ασφαλείας για να µη στεγνώνει. Να απλώνεται 

εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια µε 

νερό και από τα ρούχα µε πλύση στο πλυντήριο και 

να προσφέρει µόνιµα αποτελέσµατα. 

Τεμ. 80   

6 Κόλλα ισοδύναμο Logo στιγμής, σωληνάριο 2γρ. Τεμ. 80   

7 Κόλλα πλαστελίνη για posters (συσκ. 80 τεμ.) Πακέτα 2   

8 Κόλλα πλαστελίνη για posters, συσκευασία 50 γρ. Τεμ. 2   

9 

Κόλλα ρευστή  γενικής χρήσης, σε σωληνάρια 

χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, να είναι 

κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασµα. Να είναι 

διαφανής ρευστή σε σωληνάριο µε καπάκι που δεν 

την αφήνει να στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα 

στο χαρτί και να µην αφήνει σηµάδια. 

Τεμ. 100   

10 
Κόλλες πλαστικοποίησης Α4 - 125ΜΙC (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 10   

11 
Κολλητική ταινία αυτοκόλλητη σελοτέιπ, διαφανής 

15x33μ. 
Τεμ. 300   

12 

Κολλητική ταινία συσκευασίας χάρτινη σφράγισης 

δεµάτων ή κιβωτίων, διαστάσεων 50mm x 40m 

περίπου. 

Τεμ. 50   

13 

Μαρκαδόροι επισήμανσης διαφορετικών 

χρωµάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να 

διαθέτουν µύτη γραφής 3-6 mm µε µη τοξικό 

µελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει 

µουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι 

για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να 

διαθέτουν καπάκι για να µη στεγνώνει το µελάνι. 

Τύπος µύτης πλακέ. 

Τεμ. 1000   

14 

Μαρκαδόροι σχεδιάσεως χοντρής γραφής-

σωληνάριο, ανεξίτηλοι με στρογγυλή μύτη 

χρώματος μπλέ, μαύρου, κόκκινου 

Τεμ. 500   

15 

Μαρκαδόρος εγγραφής πάνω σε CD και σε 

διάφορες πλαστικές ύλες, µεγάλης διάρκειας και 

ανεξίτηλος. 

Τεμ. 70   

16 
Μαρκαδόρος ισοδύναμο pilot Vball 0,5 ή 0,7 mm, 

χρώμα μπλε, μαύρο, κόκκινο 
Τεμ. 1500   

17 
Μελάνη σφραγίδας (ταμπόν) 30ml, χρώματος μπλε 

ή μαύρου, 
Τεμ. 150   

18 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,5mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 90   

19 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,7mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 80   

20 
Μηχανικού μολυβιού μύτες γραφής  0,5 & 0,7  

(συσκ. 12 τεμ.) 
Πακέτο 50   
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21 

Μολύβι απλό με εξαγωνικό κορµό για άνετη λαβή 

και σταθερή γραφή µήκους περίπου 18cm. Η µύτη 

γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο 

σπάσιµο και σκληρότητας ΗΒ. 

Τεμ. 500   

22 
Μπλόκ ριγέ-λευκό, κολλητό, με εξώφυλλο Α4, 100 

φύλλων 
Τεμ. 300   

23 
Ντοσιέ πλαστικό με διαφάνειες 40 φύλλων, για 

φύλλα Α4 
Τεμ. 70   

24 
Ντοσιέ σεμιναρίου δίφυλλο  πλαστικό  Α4 με 

πιάστρα 
Τεμ. 40   

25 Ξύστρες μεταλλικές Τεμ. 200   

26 
Στυλό διαρκείας (τύπου BIC) με καπάκι, μύτη 

γραφής 1mm σε διάφορα χρώματα 
Τεμ. 4.000   

27 

Στυλό με βάση να διαθέτει µεταλλική αλυσίδα ή 

καλώδιο προσαρµοσµένο στη βάση του στυλό. Η 

βάση να έχει λάστιχο στο κάτω µέρος για να µένει 

σταθερή στο σηµείο που θα τοποθετηθεί και να 

είναι χρώµατος µαύρου 

Τεμ. 30   

28 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 3, μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 900   

29 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 7 μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 50 τεμ.) 
Πακέτο 100   

30 
Συνδετήρες μεταλλικοί  Νο 5 από ανθεκτικό σύρμα 

συσκευασία 100 τεμ. 
Πακέτο 1000   

31 

Συραφίδες Νο 126 (24/6) ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για µεγάλο συρραπτικό Νο 126 (24/6), 

χρώµατος χρυσού (συσκ. 1000 τεμ.) 

Πακέτα 300   

32 
Συραφίδες Νο 23/10 Ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για συρραπτικό γίγας  (συσκ. 1000 τεμ.) 
Πακέτο 6   

33 

Συρραπτική μηχανή γίγας 100 φύλλων με 

αντιολισθητική πλαστική βάση και εμπρόσθια 

όπλιση, για σύρματα 23/13. 

Τεμ. 3   

34 

Συρραπτικό μεγάλο για μεταλλικούς συνδετήρες 

Νο 126 (24/6), χειρός, μεταλλικής κατασκευής με 

χειρολαβή σχήματος τανάλιας, συρραφής 25 

φύλλων 

Τεμ. 150   

35 

Συρραπτικό μικρό για μεταλλικούς συνδετήρες Νο 

64 , χειρός, μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 

σχήματος τανάλιας, για συρραφή 12 φύλλων 

Τεμ. 150   

36 
Συρραπτικού σιδεράκια Νο 64, πλάτους 6mm & 

ύψους 4mm (συσκ. 2000 τεμ.) 
Πακέτο 250   

37 
Τετράδιο σπιράλ Α4, 2 θεμάτων, 200 φύλλων, με 

σκληρό εξώφυλλο 
Τεμ. 150   

38 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι χωρίς έλασμα  με τυπωμένη ετικέτα και 

γραμμογράφηση στο εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 400   

39 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα, 

τυπωμένη ετικέτα και γραμμογράφηση στο 

εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 51   

40 
Φάκελλοι με λεπτό χαρτόνι με αυτιά και λάστιχα 

για χαρτί Α4 
Τεμ. 3.500   

41 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι με τρία κορδόνια και 

ράχη 0,06 μ. 25/35, Λινόδετο ύφασμα στη ράχη και 

κορδόνια τύπου φακαρόλας που δένουν στις 3 

πλευρές για την συγκράτηση του περιεχομένου, 

χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1000   

42 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι, τρία κορδόνια τύπου 

φακαρόλας που δένουν στις 3 πλευρές και ράχη 

λινόδετο ύφασμα 0,12 μ. 25/35, χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1400   
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43 

Φάκελλοι πλαστικοί (δίφυλλο ντοσιέ) ισοδύναμο 

Leinz, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα,  περίπου 

23x30,30εκ. 

Τεμ. 1.500   

44 
Φάκελοι χάρτινοι 25x35cm με εσωτερικά πτερύγια 

για έγγραφα Α4 
Τεμ. 550   

45 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 20εκ. 

Τεμ. 100   

46 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 30εκ. 

Τεμ. 40   

47 
Χαρτί γραφής (κόλλες διπλές αναφοράς) ΑΑ 60 

γραμμ. (συσκ. 400 φύλλων) 
Πακέτο 20   

48 
Χαρτοκόπτες μεγάλοι με λάμα 17-18mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100   

49 
Χαρτοκόπτες μικροί με λάμα 9mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100   

50 

Χαρτοκόπτης ιδανικός για εύκολο άνοιγµα 

φακέλων που να µην σκίζει το περιεχόµενο τους 

στην προσπάθεια ανοίγµατος. Να είναι 

κατασκευασµένος από µεταλλικό ανοξείδωτο υλικό 

Τεμ. 37   

51 

Ψαλίδι  χαρτιού με πλαστική εργονομική λαβή, 

λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 

τουλάχιστον 17 εκ. 

Τεμ. 145   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ : 22126  
……….. 

 ΦΠΑ 24% :   
…………. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕ ΦΠΑ:   
………… 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ….. + ….. + ….. : 
……….. 

ΦΠΑ 24%: 
………… 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : ……….. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………..………………….…………… 

 

 
……………………………..…………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – υπογραφή) 



Σελίδα 1 

 

          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό -Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»  προϋπ.60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
 

 
Π ρ ο ς  

την οικονομική επιτροπή 
 
        

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της 
παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006  όπως ισχύει και της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  η λήψη απόφασης για: 

 

Α.i) την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» και ειδικότερα την προμήθεια των ειδών 
των Τμημάτων: Α΄ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  και  Β΄ - ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,  όπως αυτές 
περιγράφονται στην αρ. 01/2020 Μελέτη της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, προϋπ.48.087,88 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής.  

ii) την  προμήθεια των ειδών του Τμήματος Γ’  - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  όπως αυτή  περιγράφεται 
στην αρ. 1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Oικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου, προϋπ. 
11.912,12 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, διότι στην περίπτωση αυτή βρίσκουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: 
«Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος 
Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 
ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 
υπηρεσιών».  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκτιμώμενη αξία των ειδών του Τμήματος Γ’  - ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΛΗ  είναι 9.606,55€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ και επιπλέον δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, όλων των τμημάτων το οποίο ανέρχεται 
στο ποσό των 9.677,42€. 

 

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ.01/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 2 

 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».  

 

 

 

 

Λαμία,15/10/2020 Λαμία,15/10/2020 Λαμία, 15/10/2020 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 



 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV: 

1/2020 

60.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) 

30192700-8,30197643-5, 

30192000-1 

 Κ.Α. 

ΧΡΗΣΗ: 

10.6612.0001 

2020-2021 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΜΕΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια  φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και 

γραφικής ύλης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Δήμου Λαμιέων για ένα έτος.  

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων από τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, και θα βαρύνει τον κωδικό 

αριθμό Κ.Α. 10.6612.0001 αντίστοιχου έτους. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί,3019200-1Προμήθειες ειδών γραφείου, 30192700-

8 Γραφική ύλη. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 

Προκειμένου να επιλεχθεί η σωστή διαδικασία προμήθειας των εν λόγω ειδών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (48.387,10€, χωρίς ΦΠΑ). 

Για τα είδη του τμήματος Γ «Γραφική ύλη» βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 

4412/2016,(εφαρμογή παρέκκλισης) σύμφωνα με τις οποίες: «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα 

κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 

εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 

ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει 

το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 

προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 

Πράγματι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας (χωρίς ΦΠΑ), ανέρχεται σε 9.677,42€. Επίσης το Τμήμα, του οποίου η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

κατώτερη των 80.000,00€ και, επιπλέον δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.677,42€, είναι το τμήμα Γ: «γραφική 

ύλη»  (με εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 9.606,55€). Ως προς τη διαδικασία ανάθεσης της σχετικής σύμβασης, 

προχωράμε, βάσει της εκτιμώμενης αξίας αυτής, σε απευθείας ανάθεση για το τμήμα Γ: «γραφική ύλη», όπως 

αυτή προβλέπεται στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω  για τα τμήματα Α: «φωτοαντιγραφικό χαρτί» και Β: «υλικά γραφείου» προχωράμε  στη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

(Σχετική με την εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016 είναι η αρ. πρωτ.:4577/28-08-

2020, ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

Α Φωτοαντιγραφικό χαρτί 24.352,50 5.844,60 30.197,10 

Β Είδη γραφείου 14.428,05 3.462,73 17.890,78 

Γ Γραφική ύλη 9.606,55 2.305,57 11.912,12 

 Σύνολο (€) 48.387,10 11.612,90 60.000,00 
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Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους των προδιαγραφών των υπό 

προμήθεια υλικών, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, όπως αυτά 

περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα μελέτη. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  για τα τμήματα Α: «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και Β: «Είδη  γραφείου»  

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλα είτε για μεμονωμένα τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για 

το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  

Όσον αφορά το φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη 

δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές 

και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί ορίζονται ως εξής:   

 

Χαρακτηριστικά 
o Χαρτί λευκού χρώματος, απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.  
o Διαστάσεις 21,0 x 29,7 cm (A4) 
o Κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις. 
o Σύνθεση χημικού πολτού 100%, 
o Βάρος 80 gr/m² ± 3%, χωρίς διακυμάνσεις σε όλη του την έκταση  
o Πάχος τουλάχιστον 102 mm ±4%. 
o Αδιαφάνεια 9% ± 2%,  
o Δείκτης λευκότητας (CIE) τουλάχιστον 130.   
o Απαλλαγμένο χλωρίνης (chlorine free) 
o Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες 

κλιματολογικές συνθήκες. 
o Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. 
o Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως 

πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην 

αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του να 

είναι εντελώς λεία. 
o Ίνες παράλληλες προς τη μεγάλη διάσταση (EN 644) 

 
Συσκευασία: 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα δίνεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 

φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων 

διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις 

δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 

Κάθε δεσμίδα πρέπει να είναι τυλιγμένη με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά 

ή εσωτερικά) για την προφύλαξη του υλικού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε 

χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 

Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο επί ποινή 

αποκλεισμού: 

α) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή 

β) το είδος του χαρτιού,  

γ) ο αριθμός τους  

δ) βάρος (gr/m²) 

 

Κάθε 5 δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την 

προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για το φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α3 διαστάσεων 29,7 x 42cm βάρους 80 

gr/m² ± 3% και πάχους τουλάχιστον 102mm ±4%. 

 

Β.Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  



 

 

3 
 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.  Θα είναι στο σύνολό τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά 

είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε 

άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι 

ποσότητες που αφορούν στην προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, αναλύονται στον πίνακα 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με 

ποινή αποκλεισμού,  δείγμα του προσφερόμενου χαρτιού Α4 και Α3. Κάθε δείγμα θα φέρει συσκευασία η 

οποία θα αναγράφει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της συσκευασίας. 

 Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται: 

1. Υπεύθυνη  ∆ήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986,  όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

α) θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χαρτιού Α3 και ότι ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. (αφορά το τμήμα Α) 

β) θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χαρτιού Α4 και ότι ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. (αφορά το τμήμα Α) 

2. Υπεύθυνη  ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών γραφείου που 

προσφέρονται  ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. (αφορά το 

τμήμα Β) 

3. Υπεύθυνη  ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών της γραφικής ύλης 

που προσφέρονται ανταποκρίνονται πλήρως προς τις  ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
(αφορά το τμήμα Γ) 

 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, τα είδη γραφείου και είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και να είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό: 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Α - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ -  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α3,  80 

γραμ/μ² (συσκ. 500 φύλλων) 
Πακέτα 55 5,5 302,50 € 

2 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α4,  80 

γραμ/μ² (συσκ. 500 φύλλων) 
Πακέτα 9.250 2,6 24.050,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α : 9305 

 
24.352,50 € 

 
ΦΠΑ 24% : 

  
5.844,60 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α ΜΕ ΦΠΑ : 

  
30.197,10 € 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 CD-RW με χωρητικότητα 700ΜΒ Τεμ. 450 0,25 112,50 € 

2 
DVD-RW με χωρητικότητα 4,7 GB χρόνος εγγραφής 

120min µε ταχύτητα εγγραφής x16 (έως x4) 
Τεμ. 50 0,5 25,00 € 

3 

Αποσυρραπτικό µικρό (καβουράκι) µε πλαστική 

επένδυση για εύκολο πιάσιµο στο χέρι. Να µπορεί 

να αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου 

συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί. 

Τεμ. 150 0,36 54,00 € 

4 
Αποσυρραπτικό τανάλια, μεταλλικό κατάλληλο για 

σύρματα Νο64 & 126 (24/6) 
Τεμ. 50 1 50,00 € 

5 

Αριθμομηχανή 12 ψηφίων με κεκλυμένη LCD 

οθόνη, αναίρεση, επιλογή δεκαδικών ψηφίων, 

μεταλλική επένδυση, τροφοδοσία 

ηλιακό/μπαταρίας, διαστάσεων τουλάχιστον 10 x 

13εκ. 

Τεμ. 35 5 175,00 € 
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6 

Βάση για σελοτέιπ βαριά, επιτραπέζια, 

αντιολισθητική, από βαρύ ανθεκτικό πλαστικό που 

δέχεται ανταλλακτικό 

Τεμ. 50 1,5 75,00 € 

7 

Βάση ηµερολογίου για γραφείο, ανοξείδωτη, 

µεταλλική για επιτραπέζιο ηµερολόγιο σε φύλλα. 

Να διαθέτει δύο λαβές µε βίδες για εύκολη 

συναρµολόγηση. 

Τεμ. 50 1,95 97,50 € 

8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 100 φύλλων Τεμ. 50 7 350,00 € 

9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 200 φύλλων Τεμ. 20 9 180,00 € 

10 
Βιβλιοδεσίας διαφανές εξώφυλλο Α4  (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 5 5 25,00 € 

11 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό  22mm, 8mm για 

170-200 φύλλα Α4,  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 4 4,00 € 

12 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 16mm, 8mm για 

130-150 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 5 5,00 € 

13 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 20mm, 8mm για 

150-170 φύλλα Α4 (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 4 4,00 € 

14 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 8mm, 8mm για 30-

35 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1 3 3,00 € 

15 

Δακτυλοβρεκτήρες (σώµα από πλαστικό και 

σπόγγο στο εσωτερικό του για να κρατά την 

υγρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα) 

Τεμ. 50 0,25 12,50 € 

16 

Διακορευτής - Περφορατέρ μικρός για τρύπημα 1 

έως 20 φύλλων περίπου, 2 τρυπών από μέταλλο. 

Να περιέχει πλαστικό δοχείο άχρηστων και  οδηγό 

για ακρίβεια στο τρύπημα. 

Τεμ. 100 2 200,00 € 

17 

Διακορευτής– Περφορατέρ γίγας από µέταλλο και 

πλαστικό µε εργονοµικό σχεδιασµό, διάτρηση 2 

τρυπών µε απόσταση 80mm µεταξύ τους και µε 

διάµετρο τρυπών 6 mm για προσαρµογή στα 

περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς, 

κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 60 φύλλων 

µε βάθος διάτρησης 12 mm. Η µεταλλική 

κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στη χρήση και να διαθέτει οδηγό διάτρησης 

φύλλων Α4, Α5 και Α6. Με αντιολισθητική βάση για 

σταθερότητα και ασφάλεια, µηχανισµό 

κλειδώµατος θέσης για ευκολία αποθήκευσης και 

δοχείο αχρήστων. 

Τεμ. 15 9 135,00 € 

18 
Διαχωριστικά χρωματιστά Α4 χάρτινα για ντοσιέ 2-

4 κρίκων σε διάφορα χρώματα (πακ.10 θεμάτων) 
Πακ. 200 0,6 120,00 € 

19 

Δίσκος γραφείου (σκαφάκι) πλαστικός σε διάφορα 

χρώµατα, µασίφ,  ανθεκτικός, κατάλληλος για την 

οργάνωση και την ταξινόµηση εγγράφων Α4, με 

δυνατότητα κάθετης ανάπτυξης χωρίς συνδέσεις. 

Τεμ. 500 1,5 750,00 € 

20 

Ετικέτες αυτοκόλλητες, σε φύλλο Α4- lasercopy-

inkjet-multifunction – για εκτύπωση (συσκ. 100 

τεμ.) 

Πακέτο 10 5,5 55,00 € 

21 
Ζελατίνες - Διαφάνειες Α4 εγγράφων Τύπου L με 

άνοιγμα σε δύο πλευρές (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 20 4 80,00 € 

22 

Ζελατίνες Α4 - Διαφανείς θήκες εγγράφων για 

έντυπα,  για πρόσβαση σε έντυπα Α4, με 11 τρύπες, 

να είναι ανοιχτές µόνο στην επάνω µικρή πλευρά, 

ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να 

προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να 

προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

(συσκ. 100 τεμ.) 

Πακέτο 1300 1,3 1.690,00 € 
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23 

Ημερολόγιο γραφείου σε φύλλα µε δύο οπές, που 

θα µπαίνουν στην ειδική βάση ηµερολογίου. Κάθε 

σελίδα να αντιστοιχεί σε µία ηµέρα, διαστάσεων 

12cm x 9cm (για βάση διαστάσεων 15cm x 21cm) 

Τεμ. 280 0,7 196,00 € 

24 
Ημερολόγιο ετήσιο σε σπιράλ, διαστάσεων 17εκ x 

25εκ. περίπου 
Τεμ. 300 3 900,00 € 

25 

Ημερολόγιο ημερήσιο, βιβλίο δεμένο με κάλυμμα 

από δερματίνη, χοντρό εξώφυλλο, διαστάσεις 

17x25εκ 

Τεμ. 30 3,35 100,50 € 

26 
Ημερολόγιο πλάνο γραφείου με μήνα ανα σελίδα 

35εκ x 48εκ. 
Τεμ. 30 2,5 75,00 € 

27 
Θήκη για κύβους σημειώσεων πλαστική ή 

μεταλλική και τετράγωνη  διαστάσεων 10x10x10εκ. 
Τεμ. 100 0,5 50,00 € 

28 Θήκη συνδετήρων, μεταλλική συρμάτινη Τεμ. 100 1 100,00 € 

29 
Κάρτες παρουσίας προσωπικού, για το ηλεκτρονικό 

μηχάνημα 18,5x8,5εκ (συσκ. 250 φύλλων) 
Πακέτο 1 25 25,00 € 

30 
Καρφίτσες με πλαστική έγχρωμη κεφαλή, 

ατσάλινες (συσκ. 80 τεμ.) 
Πακέτο 10 0,6 6,00 € 

31 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 4/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη, διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους και µηχανισµό 

συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη 

τους να υπάρχει διαφανής θήκη µε ετικέτα. 

Τεμ. 1000 1 1.000,00 € 

32 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 8/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη σε διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους για µεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση και µηχανισµό συγκράτησης και 

ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει 

διαφανής θήκη µε ετικέτα. 

Τεμ. 1.500 1,1 1.650,00 € 

33 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 12εκ. και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι, ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 500 1,9 950,00 € 

34 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 3εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 

 500 2 1.000,00 € 

35 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι,  ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 510 1,9 969,00 € 

36 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 

Τεμ. 80 1,8 144,00 € 

37 Λάστιχα πρόσδεσης στενά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10 4 40,00 € 

38 Λάστιχα πρόσδεσης φαρδιά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10 4 40,00 € 

39 
Μemo αυτοκόλλητα κίτρινα ισοδύναμο postit 

(μπλοκ 100 φύλλων), περίπου  75x75χιλ. 
Πακ. 700 0,5 350,00 € 

40 
Μεγεθυντικός φακός χειρός, διαμέτρου 50 mm με 

πλαστικό σκληρό περίβλημα. 
Τεμ. 15 1,5 22,50 € 

41 Μηχανή πλαστικοποίησης A4 Τεμ. 1 55 55,00 € 

42 
Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή 

μικρή 
Τεμ. 200 0,9 180,00 € 

43 Μπαταρία τύπου ΑΑ-LR6 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 500 0,3 150,00 € 

44 Μπαταρία τύπου ΑΑΑ-LR03 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 800 0,3 240,00 € 

45 

Πιάστρες - Κλιπ μεταλλικά µε σταθερή δύναµη 

συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει µε τον καιρό, 

χρώµατος µαύρου, πλάτος 51mm, να συγκρατούν 

έως 150 φύλλα για 150 φύλλα (σε συσκ. 12 τεμ.) 

Πακέτο 200 1,5 300,00 € 
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46 
Πίνακας ανακοινώσεων φελλού με ξύλινο πλαίσιο,  

60εκ x 90εκ. 
Τεμ. 10 6 60,00 € 

47 
Πίνακας μαρκαδόρου - ασπροπίνακας μαγνητικός 

60-65Χ90 - 120cm με τρίποδο 
Τεμ. 1 105 105,00 € 

48 
Πινέζες - Καρφάκια Πίνακα Χρωματιστά (συσκ. 40 

τεμ.) 
Πακέτο 40 0,7 28,00 € 

49 

Σελιδοδείκτες μίνι set 5 διάφανων χρωμάτων σε 

μπλόκ, για μαρκάρισμα σελίδων κι εύκολη 

ανεύρεση, επανακολλούνται χωρίς να 

καταστρέφουν τα έγγραφα (πακέτο 25 φύλλα ανά 

σετ 5 χρωμάτων), διάσταση 12x44 χιλ 

Πακ. 400 0,8 320,00 € 

50 
Ταμπόν σφραγίδας No1 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση 14 εκ. x 9 εκ. 
Τεμ. 50 0,75 37,50 € 

51 
Ταμπόν σφραγίδας Νο2 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση  11 εκ. x 7 εκ. 
Τεμ. 100 0,8 80,00 € 

52 
Τηλεφωνικό ευρετήριο με κάλλυμα, διαστάσεις 

τουλάχιστον 9 εκ. x 17εκ. 
Τεμ. 5 4 20,00 € 

53 Φάκελα για CD εγγραφής, λευκά (συσκ. 50 τεμ.) Πακέτο 15 1 15,00 € 

54 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς Α4 Τεμ. 1000 0,14 140,00 € 

55 
Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς διαστάσεων 

23εκ. x 11εκ. 
Τεμ. 1000 0,07 70,00 € 

56 
Φάκελοι αλληλογραφίας λεύκους διαστάσεων 

23εκ. x 16εκ. 
Τεμ. 1000 0,07 70,00 € 

57 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α3 
Τεμ. 60 0,5 30,00 € 

58 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α4 (συσκ. 10 τεμ.) 
Πακέτο 52 2,3 119,60 € 

59 Φυλλάδα με ευρετήριο Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 10 4,5 45,00 € 

60 Φυλλάδα ριγέ 100 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 25 3,3 82,50 € 

61 Φυλλάδα ριγέ 200 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 11 5,45 59,95 € 

62 
Χαρτάκια κύβου λευκά,  διαστάσεων 90 x 90 χιλ, 

συσκευασία 500 φύλλων 
Πακέτο 800 0,5 400,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β΄ : 15065  14.428,05 € 

 ΦΠΑ 24% :   3.462,73 € 

 ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΜΕ ΦΠΑ:   17.890,78 € 

 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Γοµολάστιχα λευκή, να αφαιρεί πλήρως το µολύβι 

από το κοινό χαρτί,  να µην αφήνει µουτζούρες και 

να µην  φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο 

περίβληµα για να διατηρείται καθαρή. ∆ιαστάσεων 

τουλάχιστον 3,5εκ x 1,5εκ. 

Τεμ. 200 0,15 30,00 € 

2 
Διορθωτική ταινία στεγνή, roller, πάχος 5χιλ x 

μήκος 8μ τουλάχιστον. 
Τεμ. 600 0,6 360,00 € 

3 

Διορθωτικό υγρό μονό κατάλληλο για χειρόγραφα, 

εκτυπώσεις και fax. Xρώµατος άσπρου, να 

διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο µε πλαστικό 

καπάκι, στο οποίο να υπάρχει ενσωµατωµένο 

βουρτσάκι. Μέσα στο φιαλίδιο να υπάρχει µπίλια 

ανάµειξης του υγρού. Πρέπει να στεγνώνει 

γρήγορα και το περιεχόµενο υγρό να είναι 

τουλάχιστον 20ml. 

Τεμ. 150 0,5 75,00 € 
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4 

Διορθωτικό υγρό σετ  - διορθωτικό υγρό µε 

πινελάκι και διαλυτικό, το οποίο να βελτιώνει τη 

ρευστότητα του διορθωτικού. Το περιεχόµενο του 

διορθωτικού σετ να είναι 20ml το καθένα και να 

είναι κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού. 

Τεμ. 20 0,9 18,00 € 

5 

Κόλλα Stick σε σωληνάρια χωρητικότητας 

τουλάχιστον 8  γραµµαρίων, ιδιαίτερα ισχυρή, µη 

τοξική σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 

κατάλληλη για κλείσιµο φακέλων αλληλογραφίας, 

κόλληµα χαρτιών και χαρτονιών. Με καπάκι 

ασφαλείας για να µη στεγνώνει. Να απλώνεται 

εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια µε 

νερό και από τα ρούχα µε πλύση στο πλυντήριο και 

να προσφέρει µόνιµα αποτελέσµατα. 

Τεμ. 80 0,3 24,00 € 

6 Κόλλα ισοδύναμο Logo στιγμής, σωληνάριο 2γρ. Τεμ. 80 0,8 64,00 € 

7 Κόλλα πλαστελίνη για posters (συσκ. 80 τεμ.) Πακέτα 2 1 2,00 € 

8 Κόλλα πλαστελίνη για posters, συσκευασία 50 γρ. Τεμ. 2 1 2,00 € 

9 

Κόλλα ρευστή  γενικής χρήσης, σε σωληνάρια 

χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, να είναι 

κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασµα. Να είναι 

διαφανής ρευστή σε σωληνάριο µε καπάκι που δεν 

την αφήνει να στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα 

στο χαρτί και να µην αφήνει σηµάδια. 

Τεμ. 100 0,6 60,00 € 

10 
Κόλλες πλαστικοποίησης Α4 - 125ΜΙC (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 10 7 70,00 € 

11 
Κολλητική ταινία αυτοκόλλητη σελοτέιπ, διαφανής 

15x33μ. 
Τεμ. 300 0,3 90,00 € 

12 

Κολλητική ταινία συσκευασίας χάρτινη σφράγισης 

δεµάτων ή κιβωτίων, διαστάσεων 50mm x 40m 

περίπου. 

Τεμ. 50 0,9 45,00 € 

13 

Μαρκαδόροι επισήμανσης διαφορετικών 

χρωµάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να 

διαθέτουν µύτη γραφής 3-6 mm µε µη τοξικό 

µελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει 

µουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι 

για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να 

διαθέτουν καπάκι για να µη στεγνώνει το µελάνι. 

Τύπος µύτης πλακέ. 

Τεμ. 1000 0,25 250,00 € 

14 

Μαρκαδόροι σχεδιάσεως χοντρής γραφής-

σωληνάριο, ανεξίτηλοι με στρογγυλή μύτη 

χρώματος μπλέ, μαύρου, κόκκινου 

Τεμ. 500 0,5 250,00 € 

15 

Μαρκαδόρος εγγραφής πάνω σε CD και σε 

διάφορες πλαστικές ύλες, µεγάλης διάρκειας και 

ανεξίτηλος. 

Τεμ. 70 0,4 28,00 € 

16 
Μαρκαδόρος ισοδύναμο pilot Vball 0,5 ή 0,7 mm, 

χρώμα μπλε, μαύρο, κόκκινο 
Τεμ. 1500 0,5 750,00 € 

17 
Μελάνη σφραγίδας (ταμπόν) 30ml, χρώματος μπλε 

ή μαύρου, 
Τεμ. 150 0,3 45,00 € 

18 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,5mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 90 0,35 31,50 € 

19 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,7mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 80 0,45 36,00 € 

20 
Μηχανικού μολυβιού μύτες γραφής  0,5 & 0,7  

(συσκ. 12 τεμ.) 
Πακέτο 50 0,3 15,00 € 

21 

Μολύβι απλό με εξαγωνικό κορµό για άνετη λαβή 

και σταθερή γραφή µήκους περίπου 18cm. Η µύτη 

γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο 

σπάσιµο και σκληρότητας ΗΒ. 

Τεμ. 500 0,15 75,00 € 

22 
Μπλόκ ριγέ-λευκό, κολλητό, με εξώφυλλο Α4, 100 

φύλλων 
Τεμ. 300 0,9 270,00 € 

23 
Ντοσιέ πλαστικό με διαφάνειες 40 φύλλων, για 

φύλλα Α4 
Τεμ. 70 1,5 105,00 € 
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24 
Ντοσιέ σεμιναρίου δίφυλλο  πλαστικό  Α4 με 

πιάστρα 
Τεμ. 40 2 80,00 € 

25 Ξύστρες μεταλλικές Τεμ. 200 0,2 40,00 € 

26 
Στυλό διαρκείας (τύπου BIC) με καπάκι, μύτη 

γραφής 1mm σε διάφορα χρώματα 
Τεμ. 4.000 0,1 400,00 € 

27 

Στυλό με βάση να διαθέτει µεταλλική αλυσίδα ή 

καλώδιο προσαρµοσµένο στη βάση του στυλό. Η 

βάση να έχει λάστιχο στο κάτω µέρος για να µένει 

σταθερή στο σηµείο που θα τοποθετηθεί και να 

είναι χρώµατος µαύρου 

Τεμ. 30 0,9 27,00 € 

28 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 3, μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 900 0,2 180,00 € 

29 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 7 μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 50 τεμ.) 
Πακέτο 100 0,75 75,00 € 

30 
Συνδετήρες μεταλλικοί  Νο 5 από ανθεκτικό σύρμα 

συσκευασία 100 τεμ. 
Πακέτο 1000 0,5 500,00 € 

31 

Συραφίδες Νο 126 (24/6) ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για µεγάλο συρραπτικό Νο 126 (24/6), 

χρώµατος χρυσού (συσκ. 1000 τεμ.) 

Πακέτα 300 0,4 120,00 € 

32 
Συραφίδες Νο 23/10 Ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για συρραπτικό γίγας  (συσκ. 1000 τεμ.) 
Πακέτο 6 0,6 3,60 € 

33 

Συρραπτική μηχανή γίγας 100 φύλλων με 

αντιολισθητική πλαστική βάση και εμπρόσθια 

όπλιση, για σύρματα 23/13. 

Τεμ. 3 12 36,00 € 

34 

Συρραπτικό μεγάλο για μεταλλικούς συνδετήρες 

Νο 126 (24/6), χειρός, μεταλλικής κατασκευής με 

χειρολαβή σχήματος τανάλιας, συρραφής 25 

φύλλων 

Τεμ. 150 4 600,00 € 

35 

Συρραπτικό μικρό για μεταλλικούς συνδετήρες Νο 

64 , χειρός, μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 

σχήματος τανάλιας, για συρραφή 12 φύλλων 

Τεμ. 150 3 450,00 € 

36 
Συρραπτικού σιδεράκια Νο 64, πλάτους 6mm & 

ύψους 4mm (συσκ. 2000 τεμ.) 
Πακέτο 250 0,2 50,00 € 

37 
Τετράδιο σπιράλ Α4, 2 θεμάτων, 200 φύλλων, με 

σκληρό εξώφυλλο 
Τεμ. 150 2,5 375,00 € 

38 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι χωρίς έλασμα  με τυπωμένη ετικέτα και 

γραμμογράφηση στο εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 400 0,2 80,00 € 

39 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα, 

τυπωμένη ετικέτα και γραμμογράφηση στο 

εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 51 0,2 10,20 € 

40 
Φάκελλοι με λεπτό χαρτόνι με αυτιά και λάστιχα 

για χαρτί Α4 
Τεμ. 3.500 0,3 1.050,00 € 

41 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι με τρία κορδόνια και 

ράχη 0,06 μ. 25/35, Λινόδετο ύφασμα στη ράχη και 

κορδόνια τύπου φακαρόλας που δένουν στις 3 

πλευρές για την συγκράτηση του περιεχομένου, 

χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1000 0,8 800,00 € 

42 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι, τρία κορδόνια τύπου 

φακαρόλας που δένουν στις 3 πλευρές και ράχη 

λινόδετο ύφασμα 0,12 μ. 25/35, χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1400 0,9 1.260,00 € 

43 

Φάκελλοι πλαστικοί (δίφυλλο ντοσιέ) ισοδύναμο 

Leinz, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα,  περίπου 

23x30,30εκ. 

Τεμ. 1.500 0,2 300,00 € 

44 
Φάκελοι χάρτινοι 25x35cm με εσωτερικά πτερύγια 

για έγγραφα Α4 
Τεμ. 550 0,2 110,00 € 

45 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 20εκ. 

Τεμ. 100 0,2 20,00 € 
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46 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 30εκ. 

Τεμ. 40 0,4 16,00 € 

47 
Χαρτί γραφής (κόλλες διπλές αναφοράς) ΑΑ 60 

γραμμ. (συσκ. 400 φύλλων) 
Πακέτο 20 6 120,00 € 

48 
Χαρτοκόπτες μεγάλοι με λάμα 17-18mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100 0,55 55,00 € 

49 
Χαρτοκόπτες μικροί με λάμα 9mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100 0,55 55,00 € 

50 

Χαρτοκόπτης ιδανικός για εύκολο άνοιγµα 

φακέλων που να µην σκίζει το περιεχόµενο τους 

στην προσπάθεια ανοίγµατος. Να είναι 

κατασκευασµένος από µεταλλικό ανοξείδωτο υλικό 

Τεμ. 37 0,5 18,50 € 

51 

Ψαλίδι  χαρτιού με πλαστική εργονομική λαβή, 

λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 

τουλάχιστον 17 εκ. 

Τεμ. 145 0,55 79,75 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ : 22126  9.606,55 € 

 ΦΠΑ 24% :   2.305,57 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕ ΦΠΑ:   11.912,12 € 

 

  
   ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ: 48.387,10 € 

  
 ΦΠΑ 24%: 11.612,90 € 

 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 60.000,00 € 

 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Λαμία, 01/10/2020                       Λαμία, 01/10/2020                 Λαμία, 01/10/2020 

              Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια  

 Προμηθειών/Αποθήκης                                                                 Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

 

 

         Τσαλαφούτα Ελένη Χαΐλης Κων/νος Μπαλάση Σταυρούλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV: 

1/2020 

60.000,00 € ( με ΦΠΑ 24%) 

30192700-8, 30197643-5, 

30192000-1 

 Κ.Α. 

ΧΡΗΣΗ: 

10.6612.0001 

2020-2021 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 

άλλων ειδών γραφείου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

καθώς και στις υπόλοιπες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο  Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι: 

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού (αφορά τα τμήματα Α & Β ) 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές μετά ενδεικτικού προϋπολογισμού 

- Η συγγραφή υποχρεώσεων  

- Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 4ο  Κριτήριο Κατακύρωσης  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τα τμήματα  Α και Β  µπορούν να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά 

για ένα ή περισσότερα  τμήματα, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος. Απόρριψη 

ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του 

τμήματος.  

Το κριτήριο κατακύρωσης  για όλα τα τμήματα, θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε 

τμήματος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Η προσφερόµενη τιµή στα επιµέρους είδη δεν γίνεται 

να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή, όπως δεν µπορεί και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο κάθε τμήματος, 

να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική τιµή του αντίστοιχου τμήματος, η οποία προκύπτει από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της µελέτης. Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης και δεν επιτρέπεται αυξηθούν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.  

Άρθρο 5ο  Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

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

εκπροθέσμου. 

Άρθρο 6ο  Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης 
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Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, προς υπογραφή της σύμβασης 

και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

Άρθρο 7ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας για τα τμήματα Α και Β θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  Για την επιλογή της 

συμφερότερης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  

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. 

Η εκτέλεση της προμήθειας για το Τμήμα Γ θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με 

το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 8ο  Χρόνος – Τρόπος – Τόπος παράδοσης των ειδών  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο και ποσότητα, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής της 

έγγραφης ειδοποίηση από τον προμηθευτή, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στην έγγραφη ειδοποίηση θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος των υλικών και η επιθυμητή ποσότητα,  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.  

Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των υλικών, βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται με Fax ή eMail, στον προμηθευτή. Η παράδοση των 

υλικών θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα  - Γραφείο Προμηθειών ή όπου αλλού υποδειχτεί από την 

Υπηρεσία. Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα. Τα είδη που θα 

βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα 

επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Η παράδοση των ειδών θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία ολοκλήρωσής της 

ορίζεται σε έναν χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα  

με τις εκάστοτε  ανάγκες,  είναι  πιθανό  να μη χρειαστούν  να παραδοθούν  στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες 

ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου ή ενός  μέρους  της  

αναγραφόμενης  στη  σύμβαση  ποσότητας,  εφόσον  οι ανάγκες επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη 

όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση για αυτό. 

Άρθρο 9ο  Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση   
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 10ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση 
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση ή παράταση που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν 

προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο  Κήρυξη Προμηθευτή  Έκπτωτου 
Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε  στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 12ο  Ανωτέρα Βία 
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Άρθρο 13ο  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 

του Δήμου.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 

συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.  

5. Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης 

και των «τεχνικών προδιαγραφών», κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής, θα απορρίπτονται και 

ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την 

ακατάλληλη ποσότητα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων 

όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που 

έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στον Δήμο των νέων κατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

6. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το 

Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των 

υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται 

από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.  

Άρθρο 14ο  Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων, 

μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και 

την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  Ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Άρθρο 15ο  Διαδικασία επίλυσης  διαφορών   
Η  παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια.  Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

 

   
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λαμία, 01/10/2020 Λαμία, 01/10/2020 Λαμία, 01/10/2020 

                   Η  Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια   

 Προμηθειών/Αποθήκης                                  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                  

 

 

 

                 Τσαλαφούτα Ελένη Χαΐλης Κων/νος Μπαλάση Σταυρούλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικοί CPV: 

1/2020 

60.000,00 €  (με ΦΠΑ 24%) 

30192700-8,30197643-5, 

3019200-1 

 Κ.Α. 

ΧΡΗΣΗ: 

10.6612.0001 

2020-2021 

 
             

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

                                                                                                                   
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων ……………………………………………………………………..………………………. 

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

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

Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: …………………..………...…………………. Fax: ….………….……………..  

Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την προμήθεια που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 

εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας. 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Α - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ -  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(€) ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α3,  80 γραμ/μ² 

(συσκ. 500 φύλλων) 

Πακέτα 55   

2 Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α4,  80 γραμ/μ² 

(συσκ. 500 φύλλων) 

Πακέτα 9.250   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α : 9305  

…….. 
 

ΦΠΑ 24% : 
 

 
………. 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α ΜΕ ΦΠΑ : 

 
 

……… 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Β - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(€) ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 CD-RW με χωρητικότητα 700ΜΒ Τεμ. 450   

2 
DVD-RW με χωρητικότητα 4,7 GB χρόνος εγγραφής 

120min µε ταχύτητα εγγραφής x16 (έως x4) 
Τεμ. 50   
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3 

Αποσυρραπτικό µικρό (καβουράκι) µε πλαστική 

επένδυση για εύκολο πιάσιµο στο χέρι. Να µπορεί 

να αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου 

συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί.                   

Τεμ. 150   

4 
Αποσυρραπτικό τανάλια, μεταλλικό κατάλληλο για 

σύρματα Νο64 & 126 (24/6) 
Τεμ. 50   

5 

Αριθμομηχανή 12 ψηφίων με κεκλυμένη LCD 

οθόνη, αναίρεση, επιλογή δεκαδικών ψηφίων, 

μεταλλική επένδυση, τροφοδοσία 

ηλιακό/μπαταρίας, διαστάσεων τουλάχιστον 10 x 

13εκ. 

Τεμ. 35   

6 

Βάση για σελοτέιπ βαριά, επιτραπέζια, 

αντιολισθητική, από βαρύ ανθεκτικό πλαστικό που 

δέχεται ανταλλακτικό 

Τεμ. 50   

7 

Βάση ηµερολογίου για γραφείο, ανοξείδωτη, 

µεταλλική για επιτραπέζιο ηµερολόγιο σε φύλλα. 

Να διαθέτει δύο λαβές µε βίδες για εύκολη 

συναρµολόγηση.  

Τεμ. 50   

8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 100 φύλλων  Τεμ. 50   

9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου, 25/35, 200 φύλλων Τεμ. 20   

10 
Βιβλιοδεσίας διαφανές εξώφυλλο Α4  (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 5   

11 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό  22mm, 8mm για 

170-200 φύλλα Α4,  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

12 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 16mm, 8mm για 

130-150 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

13 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 20mm, 8mm για 

150-170 φύλλα Α4 (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

14 
Βιβλιοδεσίας σπιράλ πλαστικό 8mm, 8mm για 30-

35 φύλλα Α4  (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 1   

15 

Δακτυλοβρεκτήρες (σώµα από πλαστικό και 

σπόγγο στο εσωτερικό του για να κρατά την 

υγρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα) 
Τεμ. 50   

16 

Διακορευτής - Περφορατέρ μικρός για τρύπημα 1 

έως 20 φύλλων περίπου, 2 τρυπών από μέταλλο. 

Να περιέχει πλαστικό δοχείο άχρηστων και  οδηγό 

για ακρίβεια στο τρύπημα. 

Τεμ. 100   

17 

 Διακορευτής– Περφορατέρ γίγας από µέταλλο και 

πλαστικό µε εργονοµικό σχεδιασµό, διάτρηση 2 

τρυπών µε απόσταση 80mm µεταξύ τους και µε 

διάµετρο τρυπών 6 mm για προσαρµογή στα 

περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς, 

κατάλληλο για το τρύπηµα τουλάχιστον 60 φύλλων 

µε βάθος διάτρησης 12 mm. Η µεταλλική 

κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στη χρήση και να διαθέτει οδηγό διάτρησης 

φύλλων Α4, Α5 και Α6. Με αντιολισθητική βάση για 

σταθερότητα και ασφάλεια, µηχανισµό 

κλειδώµατος θέσης για ευκολία αποθήκευσης και 

δοχείο αχρήστων. 

Τεμ. 15   

18 
Διαχωριστικά χρωματιστά Α4 χάρτινα για ντοσιέ 2-

4 κρίκων σε διάφορα χρώματα (πακ.10 θεμάτων) 
Πακ. 200   

19 

Δίσκος γραφείου (σκαφάκι) πλαστικός σε διάφορα 

χρώµατα, µασίφ,  ανθεκτικός, κατάλληλος για την 

οργάνωση και την ταξινόµηση εγγράφων Α4, με 

δυνατότητα κάθετης ανάπτυξης χωρίς συνδέσεις. 

Τεμ. 500   

20 

Ετικέτες αυτοκόλλητες, σε φύλλο Α4- lasercopy-

inkjet-multifunction – για εκτύπωση (συσκ. 100 

τεμ.) 

Πακέτο 10   
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21 
Ζελατίνες - Διαφάνειες Α4 εγγράφων Τύπου L με 

άνοιγμα σε δύο πλευρές (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 20   

22 

Ζελατίνες Α4 - Διαφανείς θήκες εγγράφων για 

έντυπα,  για πρόσβαση σε έντυπα Α4, με 11 τρύπες, 

να είναι ανοιχτές µόνο στην επάνω µικρή πλευρά, 

ενισχυµένες µε οπές αριστερά ώστε να 

προσαρµόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να 

προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση 

(συσκ. 100 τεμ.) 

Πακέτο 1300   

23 

Ημερολόγιο γραφείου σε φύλλα µε δύο οπές, που 

θα µπαίνουν στην ειδική βάση ηµερολογίου. Κάθε 

σελίδα να αντιστοιχεί σε µία ηµέρα, διαστάσεων 

12cm x 9cm (για βάση διαστάσεων 15cm x 21cm)      

Τεμ. 280   

24 
Ημερολόγιο ετήσιο σε σπιράλ, διαστάσεων 17εκ x 

25εκ. περίπου 
Τεμ. 300   

25 

Ημερολόγιο ημερήσιο, βιβλίο δεμένο με κάλυμμα 

από δερματίνη, χοντρό εξώφυλλο, διαστάσεις 

17x25εκ 

Τεμ. 30   

26 
Ημερολόγιο πλάνο γραφείου με μήνα ανα σελίδα 

35εκ x 48εκ. 
Τεμ. 30   

27 
Θήκη για κύβους σημειώσεων πλαστική ή 

μεταλλική και τετράγωνη  διαστάσεων 10x10x10εκ. 
Τεμ. 100   

28 Θήκη συνδετήρων, μεταλλική συρμάτινη Τεμ. 100   

29 
Κάρτες παρουσίας προσωπικού, για το ηλεκτρονικό 

μηχάνημα 18,5x8,5εκ (συσκ. 250 φύλλων) 
Πακέτο 1   

30 
Καρφίτσες με πλαστική έγχρωμη κεφαλή, 

ατσάλινες (συσκ. 80 τεμ.) 
Πακέτο 10   

31 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 4/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη, διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους και µηχανισµό 

συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη 

τους να υπάρχει διαφανής θήκη µε ετικέτα. 

Τεμ. 1000   

32 

Κλασσέρ πλαστικό Νο 8/32, ανθεκτικό χαρτόνι, 

στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη σε διάφορα 

χρώµατα. Κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 

µεταλλική ακµή στη βάση τους για µεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση και µηχανισµό συγκράτησης και 

ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει 

διαφανής θήκη µε ετικέτα.  

Τεμ. 1.500   

33 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 12εκ. και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι, ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 500   

34 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 3εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 

 500   

35 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ και 

λάστιχο, από σκληρό χαρτόνι,  ετικέτα στη ράχη, 

διαστάσεων 25x35εκ. 

Τεμ. 510   

36 

Κουτί αρχείου τύπου Fiber Box με ράχη 8εκ. από 

σκληρό χαρτόνι, με ετικέτα στη ράχη, χωρίς 

κλείσιμο - κοφτό, διαστάσεων 28x34εκ. 
Τεμ. 80   

37 Λάστιχα πρόσδεσης στενά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10   

38 Λάστιχα πρόσδεσης φαρδιά (συσκευασία 1 κιλού) Πακέτο 10   

39 
Μemo αυτοκόλλητα κίτρινα ισοδύναμο postit 

(μπλοκ 100 φύλλων), περίπου  75x75χιλ. 
Πακ. 700   

40 
Μεγεθυντικός φακός χειρός, διαμέτρου 50 mm με 

πλαστικό σκληρό περίβλημα.   
Τεμ. 15   

41 Μηχανή πλαστικοποίησης A4 Τεμ. 1   
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42 
Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή 

μικρή 
Τεμ. 200   

43 Μπαταρία τύπου ΑΑ-LR6 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 500   

44 Μπαταρία τύπου ΑΑΑ-LR03 ALCALINE 1,5 V Τεμ. 800   

45 

Πιάστρες - Κλιπ μεταλλικά µε σταθερή δύναµη 

συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει µε τον καιρό, 

χρώµατος µαύρου, πλάτος 51mm, να συγκρατούν 

έως 150 φύλλα για 150 φύλλα (σε συσκ. 12 τεμ.)  

Πακέτο 200   

46 
Πίνακας ανακοινώσεων φελλού με ξύλινο πλαίσιο,  

60εκ x 90εκ. 
Τεμ. 10   

47 
Πίνακας μαρκαδόρου - ασπροπίνακας μαγνητικός 

60-65Χ90 -120cm με τρίποδο 
Τεμ. 1   

48 
Πινέζες - Καρφάκια Πίνακα Χρωματιστά (συσκ. 40 

τεμ.)  
Πακέτο 40   

49 

Σελιδοδείκτες μίνι set 5 διάφανων χρωμάτων σε 

μπλόκ, για μαρκάρισμα σελίδων κι εύκολη 

ανεύρεση, επανακολλούνται χωρίς να 

καταστρέφουν τα έγγραφα (πακέτο 25 φύλλα ανά 

σετ 5 χρωμάτων), διάσταση 12x44 χιλ 

Πακ. 400   

50 
Ταμπόν σφραγίδας No1 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση 14 εκ. x 9 εκ. 
Τεμ. 50   

51 
Ταμπόν σφραγίδας Νο2 σε Μεταλλική Θήκη, 

διάσταση  11 εκ. x 7 εκ. 
Τεμ. 100   

52 
Τηλεφωνικό ευρετήριο με κάλλυμα, διαστάσεις 

τουλάχιστον 9 εκ. x 17εκ. 
Τεμ. 5   

53 Φάκελα για CD εγγραφής, λευκά (συσκ. 50 τεμ.) Πακέτο 15   

54 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς Α4   Τεμ. 1000   

55 
Φάκελοι αλληλογραφίας λευκούς διαστάσεων 

23εκ. x 11εκ. 
Τεμ. 1000   

56 
Φάκελοι αλληλογραφίας λεύκους διαστάσεων 

23εκ. x 16εκ. 
Τεμ. 1000   

57 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α3 
Τεμ. 60   

58 
Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδες 

διαστάσεων Α4 (συσκ. 10 τεμ.) 
Πακέτο 52   

59 Φυλλάδα με ευρετήριο Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 10   

60 Φυλλάδα ριγέ 100 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 25   

61 Φυλλάδα ριγέ 200 φύλλων Α4, 21εκ. x 30εκ. Τεμ. 11   

62 
Χαρτάκια κύβου λευκά,  διαστάσεων 90 x 90 χιλ, 

συσκευασία 500 φύλλων 
Πακέτο 800   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β : 15065  
…….. 

 ΦΠΑ 24% :   ………… 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β ΜΕ ΦΠΑ :   ………. 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(€) ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Γοµολάστιχα λευκή, να αφαιρεί πλήρως το µολύβι 

από το κοινό χαρτί,  να µην αφήνει µουτζούρες και 

να µην  φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο 

περίβληµα για να διατηρείται καθαρή. ∆ιαστάσεων 

τουλάχιστον 3,5εκ x 1,5εκ. 

Τεμ. 200   

2 
Διορθωτική ταινία στεγνή, roller, πάχος 5χιλ x 

μήκος 8μ τουλάχιστον. 
Τεμ. 600   
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3 

Διορθωτικό υγρό μονό κατάλληλο για χειρόγραφα, 

εκτυπώσεις και fax. Xρώµατος άσπρου, να 

διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο µε πλαστικό 

καπάκι, στο οποίο να υπάρχει ενσωµατωµένο 

βουρτσάκι. Μέσα στο φιαλίδιο να υπάρχει µπίλια 

ανάµειξης του υγρού. Πρέπει να στεγνώνει 

γρήγορα και το περιεχόµενο υγρό να είναι 

τουλάχιστον 20ml. 

Τεμ. 150   

4 

Διορθωτικό υγρό σετ  - διορθωτικό υγρό µε 

πινελάκι και διαλυτικό, το οποίο να βελτιώνει τη 

ρευστότητα του διορθωτικού. Το περιεχόµενο του 

διορθωτικού σετ να είναι 20ml το καθένα και να 

είναι κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού. 

Τεμ. 20   

5 

Κόλλα Stick σε σωληνάρια χωρητικότητας 

τουλάχιστον 8  γραµµαρίων, ιδιαίτερα ισχυρή, µη 

τοξική σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 

κατάλληλη για κλείσιµο φακέλων αλληλογραφίας, 

κόλληµα χαρτιών και χαρτονιών. Με καπάκι 

ασφαλείας για να µη στεγνώνει. Να απλώνεται 

εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια µε 

νερό και από τα ρούχα µε πλύση στο πλυντήριο και 

να προσφέρει µόνιµα αποτελέσµατα. 

Τεμ. 80   

6 Κόλλα ισοδύναμο Logo στιγμής, σωληνάριο 2γρ. Τεμ. 80   

7 Κόλλα πλαστελίνη για posters (συσκ. 80 τεμ.) Πακέτα 2   

8 Κόλλα πλαστελίνη για posters, συσκευασία 50 γρ. Τεμ. 2   

9 

Κόλλα ρευστή  γενικής χρήσης, σε σωληνάρια 

χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, να είναι 

κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασµα. Να είναι 

διαφανής ρευστή σε σωληνάριο µε καπάκι που δεν 

την αφήνει να στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα 

στο χαρτί και να µην αφήνει σηµάδια. 

Τεμ. 100   

10 
Κόλλες πλαστικοποίησης Α4 - 125ΜΙC (συσκ. 100 

τεμ.) 
Πακέτο 10   

11 
Κολλητική ταινία αυτοκόλλητη σελοτέιπ, διαφανής 

15x33μ. 
Τεμ. 300   

12 

Κολλητική ταινία συσκευασίας χάρτινη σφράγισης 

δεµάτων ή κιβωτίων, διαστάσεων 50mm x 40m 

περίπου. 

Τεμ. 50   

13 

Μαρκαδόροι επισήμανσης διαφορετικών 

χρωµάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να 

διαθέτουν µύτη γραφής 3-6 mm µε µη τοξικό 

µελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει 

µουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι 

για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να 

διαθέτουν καπάκι για να µη στεγνώνει το µελάνι. 

Τύπος µύτης πλακέ. 

Τεμ. 1000   

14 

Μαρκαδόροι σχεδιάσεως χοντρής γραφής-

σωληνάριο, ανεξίτηλοι με στρογγυλή μύτη 

χρώματος μπλέ, μαύρου, κόκκινου 

Τεμ. 500   

15 

Μαρκαδόρος εγγραφής πάνω σε CD και σε 

διάφορες πλαστικές ύλες, µεγάλης διάρκειας και 

ανεξίτηλος. 

Τεμ. 70   

16 
Μαρκαδόρος ισοδύναμο pilot Vball 0,5 ή 0,7 mm, 

χρώμα μπλε, μαύρο, κόκκινο 
Τεμ. 1500   

17 
Μελάνη σφραγίδας (ταμπόν) 30ml, χρώματος μπλε 

ή μαύρου, 
Τεμ. 150   

18 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,5mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 90   

19 
Μηχανικό μολύβι πάχος μύτης 0,7mm, 

ενσωματωμένη γόμα και κλιπ τσέπης 
Τεμ. 80   

20 
Μηχανικού μολυβιού μύτες γραφής  0,5 & 0,7  

(συσκ. 12 τεμ.) 
Πακέτο 50   
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21 

Μολύβι απλό με εξαγωνικό κορµό για άνετη λαβή 

και σταθερή γραφή µήκους περίπου 18cm. Η µύτη 

γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο 

σπάσιµο και σκληρότητας ΗΒ. 

Τεμ. 500   

22 
Μπλόκ ριγέ-λευκό, κολλητό, με εξώφυλλο Α4, 100 

φύλλων 
Τεμ. 300   

23 
Ντοσιέ πλαστικό με διαφάνειες 40 φύλλων, για 

φύλλα Α4 
Τεμ. 70   

24 
Ντοσιέ σεμιναρίου δίφυλλο  πλαστικό  Α4 με 

πιάστρα 
Τεμ. 40   

25 Ξύστρες μεταλλικές Τεμ. 200   

26 
Στυλό διαρκείας (τύπου BIC) με καπάκι, μύτη 

γραφής 1mm σε διάφορα χρώματα 
Τεμ. 4.000   

27 

Στυλό με βάση να διαθέτει µεταλλική αλυσίδα ή 

καλώδιο προσαρµοσµένο στη βάση του στυλό. Η 

βάση να έχει λάστιχο στο κάτω µέρος για να µένει 

σταθερή στο σηµείο που θα τοποθετηθεί και να 

είναι χρώµατος µαύρου 

Τεμ. 30   

28 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 3, μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 100 τεμ.) 
Πακέτο 900   

29 
Συνδετήρες εγγράφων Νο 7 μεταλλικοί από 

ανθεκτικό σύρμα (συσκ. 50 τεμ.) 
Πακέτο 100   

30 
Συνδετήρες μεταλλικοί  Νο 5 από ανθεκτικό σύρμα 

συσκευασία 100 τεμ. 
Πακέτο 1000   

31 

Συραφίδες Νο 126 (24/6) ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για µεγάλο συρραπτικό Νο 126 (24/6), 

χρώµατος χρυσού (συσκ. 1000 τεμ.) 

Πακέτα 300   

32 
Συραφίδες Νο 23/10 Ανταλλακτικά µεταλλικά 

σύρµατα για συρραπτικό γίγας  (συσκ. 1000 τεμ.) 
Πακέτο 6   

33 

Συρραπτική μηχανή γίγας 100 φύλλων με 

αντιολισθητική πλαστική βάση και εμπρόσθια 

όπλιση, για σύρματα 23/13. 

Τεμ. 3   

34 

Συρραπτικό μεγάλο για μεταλλικούς συνδετήρες 

Νο 126 (24/6), χειρός, μεταλλικής κατασκευής με 

χειρολαβή σχήματος τανάλιας, συρραφής 25 

φύλλων 

Τεμ. 150   

35 

Συρραπτικό μικρό για μεταλλικούς συνδετήρες Νο 

64 , χειρός, μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 

σχήματος τανάλιας, για συρραφή 12 φύλλων 

Τεμ. 150   

36 
Συρραπτικού σιδεράκια Νο 64, πλάτους 6mm & 

ύψους 4mm (συσκ. 2000 τεμ.) 
Πακέτο 250   

37 
Τετράδιο σπιράλ Α4, 2 θεμάτων, 200 φύλλων, με 

σκληρό εξώφυλλο 
Τεμ. 150   

38 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι χωρίς έλασμα  με τυπωμένη ετικέτα και 

γραμμογράφηση στο εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 400   

39 

Φάκελλοι αρχειοθέτησης (δίφυλλο ντοσιέ) από 

χαρτόνι, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα, 

τυπωμένη ετικέτα και γραμμογράφηση στο 

εξώφυλλο, περίπου 25 x 35εκ. 

Τεμ. 51   

40 
Φάκελλοι με λεπτό χαρτόνι με αυτιά και λάστιχα 

για χαρτί Α4 
Τεμ. 3.500   

41 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι με τρία κορδόνια και 

ράχη 0,06 μ. 25/35, Λινόδετο ύφασμα στη ράχη και 

κορδόνια τύπου φακαρόλας που δένουν στις 3 

πλευρές για την συγκράτηση του περιεχομένου, 

χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1000   

42 

Φάκελλοι με χοντρό χαρτόνι, τρία κορδόνια τύπου 

φακαρόλας που δένουν στις 3 πλευρές και ράχη 

λινόδετο ύφασμα 0,12 μ. 25/35, χρώματος μπλέ 

Τεμ. 1400   
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43 

Φάκελλοι πλαστικοί (δίφυλλο ντοσιέ) ισοδύναμο 

Leinz, με εσωτερικό μεταλλικό έλασμα,  περίπου 

23x30,30εκ. 

Τεμ. 1.500   

44 
Φάκελοι χάρτινοι 25x35cm με εσωτερικά πτερύγια 

για έγγραφα Α4 
Τεμ. 550   

45 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 20εκ. 

Τεμ. 100   

46 

Χάρακας από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 

αρίθµηση µε υποδιαίρεση χιλιοστών και να 

διαθέτει πατούρα, διαστάσεων 30εκ. 

Τεμ. 40   

47 
Χαρτί γραφής (κόλλες διπλές αναφοράς) ΑΑ 60 

γραμμ. (συσκ. 400 φύλλων) 
Πακέτο 20   

48 
Χαρτοκόπτες μεγάλοι με λάμα 17-18mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100   

49 
Χαρτοκόπτες μικροί με λάμα 9mm, με κουμπί 

ασφαλείας 
Τεμ. 100   

50 

Χαρτοκόπτης ιδανικός για εύκολο άνοιγµα 

φακέλων που να µην σκίζει το περιεχόµενο τους 

στην προσπάθεια ανοίγµατος. Να είναι 

κατασκευασµένος από µεταλλικό ανοξείδωτο υλικό 

Τεμ. 37   

51 

Ψαλίδι  χαρτιού με πλαστική εργονομική λαβή, 

λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 

τουλάχιστον 17 εκ. 

Τεμ. 145   

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ : 22126  
……….. 

 ΦΠΑ 24% :   
…………. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕ ΦΠΑ:   
………… 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ….. + ….. + ….. : 
……….. 

ΦΠΑ 24%: 
………… 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : ……….. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………..………………….…………… 

 

 
……………………………..…………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – υπογραφή) 




