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ΘΕΜΑ: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» 

 
 
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα εξής:   
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν 
μέρει: 
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους  
αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε  
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν  
αποτέλεσμα, και 
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. 
Σύμφωνα με 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, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 
174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
 
Τίθενται υπόψη σας τα έξης:   
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1) Στoν Τσακίρογλου Δημήτριο του Χρηστού με ΑΦΜ 119765104 κάτοικο Αναξιμενέους 55 
στη Θεσσαλονίκη, με τον χρηματικό κατάλογο Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας (2010ΒΕΒ) 
βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 20,00€  σύμφωνα με την αριθ.12933 Πράξη βεβαίωσης 
παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.  
Ο κ. Τσακίρογλου με την αριθ.40313/12-10-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής 
των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι  η εν λόγω πράξη παράβασης έχει πληρωθεί την 
30-08-2013, διαβιβάζοντας μας το σχετικό Γραμμάτιο κατάθεσης μετρητών του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων.  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι η εν λόγω οφειλή των 
20,00€ έχει εξοφληθεί & εκ παραδρομής τότε, δεν ταυτοποιήθηκε ώστε να γίνει η εξόφληση 
στον οφειλέτη κ. Τσακίρογλου Δημήτριο. 
    

2) Στον Καραγιώργο Παναγιώτη του Παντελή με ΑΦΜ 023428314 κάτοικο Λαμίας οδού 

Αισχύλου 4,  βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 8.000,00 € για Αγορά Τάφου (2010-2014ΒΕΒ) για 

την αποβιώσασα το 2004, σύζυγο του, Μαρία Μπούρα-Καραγιώργου. 

Ο οφειλέτης με την αριθ.31197/04-09-20 Αίτηση του ζητά να εγκριθεί η διαγραφή οφειλής 

του για τέλη Αγοράς Τάφου θέσεως πολυτελείας για την αποβιώσασα σύζυγο του Μπούρα 

Μαρία   η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ . Επίσης μας ενημερώνει ότι έχει ήδη 

καταβάλει για την αγορά του εν λόγω τάφου ποσό 4.000,00€ ως 1η δόση με το 

αριθ.3932/2008 Διπλότυπο Είσπραξης Χρημάτων του Δήμου, αλλά λόγω οικονομικών 

δυσχερειών αδυνατεί πλέον να αποπληρώσει την υπόλοιπη οφειλή του 8.000,00€. 

Ζητά να υπολογιστούν τα τέλη παράτασης ταφής για όλα αυτά τα χρόνια, το τέλος εκταφής 

& το κόστος αγοράς οστεοθυρίδας, προκειμένου, να προχωρήσω σε εκταφή & να μας 

παραδώσει ελεύθερο τον τάφο & επιθυμεί, τα ανωτέρω  τέλη που θα προκύψουν να 

συμψηφιστούν με τα χρήματα που ήδη έχω καταβάλει (4.000,00€) & επειδή σίγουρα θα 

προκύψει πλεόνασμα, τα επιπλέον χρήματα τα εκχωρώ στο Δήμο Λαμιέων με μοναδική 

μου απαίτηση την διαγράφη της οφειλής των 8.000,00€.           

Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, ότι ισχύουν τα ανωτέρω 

αναφερόμενα από τον αιτούντα, ότι η πρόταση είναι οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο 

μας, και εξυπηρετεί & τον δημότη μας. Επίσης & με το αριθ. 36070/16-9-20 έγγραφο μας, 

διαβίβασε το εν λόγω αίτημα στην Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ)  για έκθεση απόψεων & υπολογισμό τελών. 

Η Δ/νση  Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας με το αριθ.40913/15-10-2020   έγγραφο της 

γνωμοδοτεί θετικά για την αιτούμενη διαγράφη & τον συμψηφισμό τελών συνολικού ποσού 

2.080,00€ , ήτοι: για παράτασης ταφής  για 11 έτη  ποσό 990,00€  ,για  εκταφή 90,00€  & 

για αγορά οστεοθυρίδας ποσό 1.000,€. 

 

3) Στoν Γιαγκουβή Βασίλειο του Ηλία με ΑΦΜ 075662769 κάτοικο Αγίου Δημητρίου 26 
Έδεσσα, με τον χρηματικό κατάλογο Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας (2010ΒΕΒ) 
βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 20,00€  σύμφωνα με την αριθ.13301 Πράξη βεβαίωσης 
παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.  
Ο κ. Γιαγκουβής  με την αριθ.40568/13-10-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής 
των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι  η εν λόγω πράξη παράβασης έχει πληρωθεί την 
30-08-2013, διαβιβάζοντας μας το σχετικό Γραμμάτιο κατάθεσης μετρητών του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων.  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι η εν λόγω οφειλή των 
20,00€ έχει εξοφληθεί & εκ παραδρομής τότε, δεν ταυτοποιήθηκε ώστε να γίνει η εξόφληση 
στον οφειλέτη κ. Γιαγκουβή Βασίλειο. 
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4) Στoν Νίκου Σωτήριο του Ιωάννη με ΑΦΜ 046075408 του αποβιώσαντος από το 2002, 
κάτοικου Μαλεσίνας εν ζωή, με τον χρηματικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας- Δημοτικής 
Αστυνομίας (2017ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00€  σύμφωνα με την 
αριθ.735200097400 Πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας για το 
αριθ. ΜΙΑ3965 ΙΧΕ 
Με το αριθ.8115/20/2234180 από 13/10-20 έγγραφο του, το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, μας 
ενημέρωσε ότι η αριθ.735200097400 Πράξη βεβαίωσης παράβασης που μας εστάλη ως 
απλήρωτη για βεβαίωση αφόρα το αριθ. ΜΙΜ3965 ΙΧΕ ιδιοκτησίας του Μπαγινέτα 
Παναγιώτη του Βασιλείου κατοίκου Γοργοποτάμου. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι επειδή δεν ήταν 
ευκρινώς γραμμένος ο αριθ. κυκλοφορίας του οχήματος, εκ παραδρομής περάστηκε στο 
σύστημα των κλήσεων στην οικονομική διαχείριση ως ΜΙΑ αντί για ΜΙΜ που ήταν το ορθό 
& το πρόστιμο βεβαιώθηκε λανθασμένα στον κ.Νικου Σωτήριο αντί του ορθού, στον 
Μπαγινέτα Παναγιώτη του Βασιλείου κατοίκου Γοργοποτάμου   
   

5) Στoν Πίρδα Ευάγγελο του Αναστασίου με ΑΦΜ 019345040 κάτοικο Σωκράτους 2 στο 
Αιγάλεω, με τον χρηματικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας - Δημοτικής Αστυνομίας (2017ΒΕΒ 
Β!) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00€ για το αριθ.ΜΙΚ2521 ΤΟΥΟΤΑ ασημί,  σύμφωνα με 
την αριθ.735200111408 του 2017 Πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας 
Λαμίας.  
Ο κ. Πίρδας με την αριθ.42291/21-10-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής των 
80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι  το αριθ. ΜΙΚ 2521 ΙΧΕ εκλάπη την 15-20/12/2010 από 
άγνωστο & ο ίδιος υπέβαλλε μήνυση κατ’ αγνώστων σύμφωνα με το αριθ.1052/4/3427-δ 
έγγραφο του Α! Τμήματος Ασφάλειας Αιγάλεου (αντίγραφο Βιβλίου Συμβάντων-Αδικημάτων 
έτους 2010)      
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε εκτός της εγκυρότητας των 
ανωτέρω, ότι το όχημα του κ. Πίρδα ήταν μάρκας FIAT & χρώματος κίτρινου ενώ το 
αναφερόμενο στην αριθ.735200111408 του 2017 Πράξη βεβαίωσης παράβασης του 
Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ήταν ΤΟΥΟΤΑ ασημί. 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τα εξής: 

  

 την παρ.1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/06  

 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 

 την υπ' αριθμ.2515/64/2007 (ΦΕΚ Β' 1306/26-7-2007) κοινή υπουργική απόφαση 

 το ποσό στο οποίο ανέρχεται το χρέος του κάθε οφειλέτη 

 τις Αιτήσεις Διαγραφής ων οφειλετών.  

 Την καρτέλα χρεώσεων του κάθε οφειλέτη, όπου εμφανίζονται τα προς διαγραφή ποσά.   
  
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  

  

1) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Τσακίρογλου 

Δημήτριο του Χρηστού με ΑΦΜ 119765104 κάτοικο Αναξιμενέους 55 στη 

Θεσσαλονίκη, ποσού 20,00€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής 

Αστυνομίας (2010 ΒΕΒ) διότι η οφειλή έχει εξοφληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού 

Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου & εκ παραδρομής δεν ταυτοποιήθηκε & δεν εξοφλήθηκε 

από την οικονομική υπηρεσία.   

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99092_2007-kya-2515-5-64-11-7-07-fek-1306-b.pdf
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2) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Καραγιώργο 

Παναγιώτη του Παντελή με ΑΦΜ 023428314 κάτοικο Λαμίας οδού Αισχύλου 4, ποσού 

8.000,00€ πλέον προσαυξήσεων από Αγορά Τάφου (2010-2014ΒΕΒ) για την 

αποβιώσασα το 2004, σύζυγο του, Μαρία Μπούρα-Καραγιώργου και να γίνει δεκτή η 

πρόταση του να παραδώσει ελεύθερο τον τάφο  και τα τέλη που προεκύψαν ποσού 

ύψους 2.080,00€ να συμψηφιστούν με τα χρήματα που ήδη έχει καταβάλει (4.000,00€) 

& το  πλεόνασμα των 1.920,00 να εκχωρηθεί στο Δήμο Λαμιέων με μοναδική μου 

απαίτηση την ανωτέρω διαγράφη.           

3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Γιαγκουβή Βασίλειου 

του Ηλία με ΑΦΜ 075662769 κάτοικο Αγίου Δημητρίου 26 Έδεσσα, ποσού 20,00€ 

πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας (2010 ΒΕΒ) διότι η 

οφειλή έχει εξοφληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου & εκ 

παραδρομής δεν ταυτοποιήθηκε & δεν εξοφλήθηκε από την οικονομική υπηρεσία.   

4) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του αποβιώσαντος από το 

2002, Νίκου Σωτήριου του Ιωάννη με ΑΦΜ 046075408, εν ζωή κάτοικου Μαλεσίνας, 

ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 

(2017ΒΕΒ) διότι η οφειλή  από την  αριθ.735200097400 Πράξη βεβαίωσης παράβασης 

που μας εστάλη ως απλήρωτη για βεβαίωση αφόρα το αριθ. ΜΙΜ3965 ΙΧΕ ιδιοκτησίας 

του Μπαγινέτα Παναγιώτη του Βασιλείου κατοίκου Γοργοποτάμου. 

5) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Πίρδα Ευάγγελου του 

Αναστασίου με ΑΦΜ 019345040 κάτοικο Σωκράτους 2 στο Αιγάλεω, ποσού 80,00€ 

πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας (2017ΒΕΒ Β!) 

διότι σε καμία περιπρώσει δεν είναι ο παραβάτης της αριθ.735200111408 του 2017 

Πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας.  

 
  
 
 
 

Εγκρίνεται 

 

 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 
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Η Αν. Προιστ. Δ/νσης Οικονομικών 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Στασινού 
 
 
ΘΕΜΑ: « ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ      
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»  
 
 

Έχοντας Υπόψη 
 

1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 3841/τΒ’/30-10-
2016) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4224/τΒ’/30-9-2020) και  ισχύει. 

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

3. Την υπ’ αριθ. 35476/6-9-2019 (ΑΔΑ:6ΠΕΟΩΚΛ-ΙΞΥ) Απόφαση Δημάρχου για 
ορισμό Αντιδημάρχων. 

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Την με αριθ. 41087/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών» (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5-12-2017). 

6. Την υπ’ αριθμ. 38/οικ.42412/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
7. Την ανάγκη προσαρμογής των σταθμών του Δήμου Λαμιέων που λειτουργούν 

ως Τμήμα του Δήμου με τίτλο: «Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών Δήμου Λαμιέων» στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 41087/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
4249 /τ.Β΄/5-12-2017). 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 41087 ΚΥΑ με τίτλο «Πρότυπος 

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» του 
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Υπουργείου Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη 
(ΦΕΚ 4249/τ.Β’/5-12-2017): 
1. Πρότυπος Κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών, 

Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν ως υπηρεσία του Δήμου. 
2. Τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκδίδουν Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος δεν 

αντίκειται στις ρυθμίσεις του Πρότυπου Κανονισμού, που αποτελούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών. 

 
 
 

Προτείνουμε 

 Την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών & Βρεφονηπιακών 
Σταθμών του Δήμου Λαμιέων ως εξής: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  

 
Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων που αποτελούν Τμήμα του Δήμου με 
τίτλο: «Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Λαμιέων». 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 3841/τ.Β’/30-
11-2016), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4224/τ.Β’/30-9-2020) και ισχύει. 

Ο Κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν ως υπηρεσία του Δήμου.  

Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Πρότυπου 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
που μεταβιβάζονται σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16065 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Υγείας 
και Πρόνοιας (ΦΕΚ 497/τ.Β’/22-4-2002) και την 41087/2017 απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο 
«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργιάς Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» 
(ΦΕΚ 4249/τ.Β’/5-12-2017) και την κείμενη νομοθεσία με γνώμονα την βελτίωση και 
εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκδίδουν Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος δεν 
αντίκειται στις ρυθμίσεις του Πρότυπου Κανονισμού, που αποτελούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών. 

Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής 
και φροντίδας για παιδιά Προσχολικής ηλικίας, βρέφη και νήπια από 6 μηνών ως την 
εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με στόχο την ολόπλευρη ψυχοκοινωνική 
τους ανάπτυξη. 

Ο Κανονισμός αυτός δύναται να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για τον τρόπο 
λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο επίπεδο του 
Δήμου μας και είναι κατά άρθρο ο παρακάτω: 
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Άρθρο 1 
 

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
 
Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης για παιδιά Προσχολικής ηλικίας με στόχο: 
• Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυxθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και 

κοινωνικά. 
• Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και 

ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση. 
• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το 

οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

• Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς. 
 
                               

Άρθρο 2 
 

Διοίκηση 
 

Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου 
Λαμιέων (ΦΕΚ 3841/τ.Β΄/30-11-2016), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4224/τ.Β΄/30-9-2020) 
αποτελούν Τμήμα του Δήμου με τον τίτλο «Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 

Η εποπτεία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ανήκει στο 
Δήμαρχο και είναι δυνατόν με απόφασή του να ανατεθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Ν. 
3852/2010 - ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010)  

Η Διοίκηση των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ασκείται από τον 
εποπτεύοντα Αντιδήμαρχο από κοινού με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης και  το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

 
Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της/του Προϊσταμένης/ου Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι: 
1. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία όλων των Παιδικών, Βρεφικών & Βρεφονηπιακών 

Σταθμών του Τμήματος.  
2. Είναι αρμόδια/ος για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών και την τήρηση του 

παρόντος κανονισμού.  
3. Επιμελείται σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό την εφαρμογή των 

σύγχρονων απόψεων της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. 
4. Δύναται να προτείνει τη μετακίνηση του προσωπικού εντός των λειτουργούντων 

Σταθμών, σε περίπτωση ανάγκης και για την ορθή λειτουργία αυτών.  
5. Εισηγείται στη Διεύθυνση κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους 

γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή των Σταθμών, όπως: 
α) Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. 
β) Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων. 
γ) Την επιμόρφωση του προσωπικού. 
δ) Τα αιτήματα των υπεύθυνων, που αφορούν ανάγκες των Σταθμών  τους. 
ε) Τα αιτήματα των υπαλλήλων των σταθμών για τη χορήγηση πάσης φύσεως 
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αδειών. 
6. Συνεργάζεται αρμονικά με τα λοιπά Τμήματα του Δήμου, προκειμένου να      

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών και η επίτευξη των σκοπών τους. 
7. Είναι αρμόδια/ος για την αλληλογραφία με Δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς και δημότες 

για θέματα που αφορούν τους Σταθμούς. 
8. Αξιολογεί τις υπηρεσιακές εκθέσεις του προσωπικού των Σταθμών.  
9. Καταρτίζει σε συνεργασία με τον/την Παιδίατρο του Σταθμού το πρόγραμμα 

διατροφής των παιδιών και το υπογράφουν από κοινού, εφόσον δεν υπηρετεί 
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. 

10. Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων και τηρεί τη σφραγίδα του 
Δήμου. 

 
 

Άρθρο 3 
 

Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών 
 
1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος 
άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο 
διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. 
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες 
εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης 
ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα 
ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν 
κρίνεται απαραίτητο, το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό 
κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του 
άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον 
Παιδαγωγό της τάξης και την Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις 
οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και 
υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 
Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 
6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 6 
μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Στα βρεφικά τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών Σταθμών 
μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου. 
 
β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα 
του σταθμού. 

2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου στον οποίο κατοικούν, 
χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο 
στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα 
οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμο. 

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των 
ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που 
έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από 
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δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, 
παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, 
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική 
αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 
αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους. 
Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου. 

4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και  Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: 
Δικαιολογητικά εγγραφών 
α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του 
κηδεμόνα του παιδιού. 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική 
πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 
Σε περίπτωση που προσκομιστεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, 
απαιτείται επίσημη μετάφραση του. 
γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να 
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του 
ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του 
αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). 
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των 
γονέων που είναι άνεργοι. 
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, 
καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε 
φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 
Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται 
από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 
στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 
και αντίγραφο εκκαθαριστικού  σημειώματος των γονέων. 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό. 
η) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, 
όπως αυτοί διατυπώνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό. 
θ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί 
απαραίτητο. 

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους 
ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στον οικείο ΟΤΑ και όπου αλλού ο 
νόμος ορίζει. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε 
έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν 
εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός 
Ιουνίου συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο, συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, 
στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. 
Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει  στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των 
φιλοξενουμένων παιδιών. 
Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει 
μορίων, αναρτώνται στο οικείο δημοτικό κατάστημα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται 
μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, με δυνατότητα παράτασης όταν οι υπηρεσιακές 
ανάγκες το απαιτούν. 

6. Δικαιολογητικά επανεγγραφών 
Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 4. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β. 
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δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη 
μεταβολή. 

7. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς 
μοριοδοτείται. 

8. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της 
ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας 
παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική  τους υγιεινή. 

9. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν 
παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή 
δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. 
Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο 
εμβολιασμός των παιδιών. 

10. Με την εγγραφή των παιδιών οι γονείς/κηδεμόνες αποδέχονται τον παρόντα 
Κανονισμό Λειτουργίας. 

 
 

Άρθρο 4 
 

Διακοπή Φιλοξενίας 
   
1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση  του Δημοτικού 
Συμβουλίου: 
α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών. 
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών 
που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη 
επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού. 
γ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους 
γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους 
λειτουργίας του Σταθμού. 
δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως 
οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. 
ε) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς/κηδεμόνες η οικονομική τους συμμετοχή για 
χρονικό διάστημα πέραν των δύο δόσεων και δεν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι για 
την καθυστέρηση της καταβολής. 

2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο 
επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι 
αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων. 
Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της 
παραγράφου 1. 

 
 

Άρθρο 5 
 

Οικονομική Συμμετοχή 
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής 
εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών σύμφωνα με την 
οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των 
γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής 
συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με 
ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για 
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εγγραφή. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις 
απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή   
επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης 
και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως. 
 
                                   

Άρθρο 6 
 

Μεταφορά Παιδιών 
       
Οι γονείς ευθύνονται για την μεταφορά των παιδιών από και προς τον σταθμό, εφόσον οι 
Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δε διαθέτουν μεταφορικό μέσο. 
 
1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται βρέφη ή νήπια στους Σταθμούς με σχολικά 

λεωφορεία που αυτοί διαθέτουν, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την πιστή 
τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς των νηπίων/βρεφών, που ορίζει η 
νομοθεσία. 

2. Το σχολικό να διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη 
για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές τρίτων. 

3. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που 
ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, και είναι ανεξάρτητο από την 
οικονομική εισφορά του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να είναι ανάλογο της οικονομικής δυνατότητας των γονέων. 

4. Οι αιτήσεις για το σχολικό θα γίνονται στους Παιδικούς Σταθμούς στην αρχή του 
σχολικού έτους.  

5. Προσωπικό μεταφορά 
Με απόφαση της/του Προϊσταμένης/νου του Σταθμού, μπορεί να ανατεθεί η εκ 
περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, κατά την μεταφορά τους, σε μέλη 
του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς των σταθμών, μέσα στο 
ωράριο εργασίας τους, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό, ώστε 
να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία των σταθμών και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παιδιών που παραμένουν στον Σταθμό. 

6. Δρομολόγια-Στάσεις 

 Τα δρομολόγια σχεδιάζονται ώστε, υπό ομαλές καιρικές και κυκλοφοριακές 
συνθήκες, τα παιδιά να φτάνουν στους Παιδικούς Σταθμούς έγκαιρα. 

 Προσωρινή ή οριστική τροποποίηση εκτελούμενου δρομολογίου μπορεί να υπάρξει 
λόγω έκτακτων συνθηκών, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων ή ζητημάτων 
ασφαλείας, είτε αλλάζοντας την διαδρομή του είτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
στάσεις από το δρομολόγιο.                               

7. Υποχρεώσεις γονέων - κηδεμόνων 
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των νηπίων έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη να 
επιβιβάζουν τα παιδιά τους στο σχολικό και να τα παραλαμβάνουν από αυτό στην 
καθορισμένη στάση και ώρα. 
Ειδικότερα: 

 Σε περίπτωση που οι γονείς ή κηδεμόνες ή ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει με 
υπεύθυνη δήλωση δε βρίσκεται στη στάση για την επιβίβαση του παιδιού του, το 
σχολικό λεωφορείο αναχωρεί αμέσως και η μεταφορά στο σταθμό γίνεται με 
ευθύνη και με μέσο των γονέων ή κηδεμόνων του. 

 Αντίστοιχα, σε περίπτωση μη παρουσίας εξουσιοδοτημένου ενήλικου για την 
παραλαβή του νηπίου σχολικό λεωφορείο δεν θα το αποβιβάζει, θα ενημερώνει 
άμεσα την Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού που ανήκει και θα το επιστρέφει στο 
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Σταθμό μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου. Το νήπιο παραμένει στο σταθμό 
και το παραλαμβάνουν με δικό τους μέσο οι γονείς ή οι κηδεμόνες του. 

 Εάν το σχολικό φτάσει νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα στη στάση, θα 
περιμένει. 

 Σε περίπτωση που το λεωφορείο έχει καθυστερήσει, οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει 
να επικοινωνήσουν με τη συνοδό για ενημέρωση. 

 Οι γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν για το παιδί τους προσωρινά ή έκτακτα να 
αλλάξει δρομολόγιο οφείλουν να ενημερώσουν την Υπεύθυνη του Παιδικού 
Σταθμού στον οποίο ανήκει τουλάχιστον μια ώρα πριν την αναχώρηση του 
σχολικού. Το αίτημα θα ικανοποιηθεί, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο σχολικό 
της επιθυμητής διαδρομής. 

 Σε απουσία του παιδιού οι γονείς ή κηδεμόνες ενημερώνουν έγκαιρα τηλεφωνικά 
την συνοδό για την μη παραλαβή του. 

 Για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα, οι γονείς πρέπει να απευθύνονται στην 
Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Λειτουργία Σταθμών 
 
1. Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 

και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, 
δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

2. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς 
και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. 

3. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, την 
ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σταθμού και την ημέρα της τοπικής 
εθνικής εορτής. 

4. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από την 7:00 ώρα λήγει την 16:00 ώρα. 
Με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται έως και δύο (2) 
ώρες επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού εφόσον υπάρχει το ανάλογο από 
τον νόμο προσωπικό. Για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η προσέλευσή των παιδιών αρχίζει στις 7:00 και λήγει στις 9:00. Κατά την 
προσέλευση και αναχώρηση οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά τους στις παιδαγωγούς 
και τα παραλαμβάνουν από αυτές. 
Τα παιδιά παραλαμβάνονται από γονέα-κηδεμόνα ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που 
υποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. 

6. Οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί από 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Αυγούστου.  
7. Με απόφαση Δημάρχου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας των σταθμών όταν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι, π.χ. λόγω απολύμανσης, δυσμενών καιρικών συνθηκών 
κλπ. 

 
 

Άρθρο 8 
 

Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα 
 
1. Κάθε Βρεφικός Σταθμός συγκροτείται: 



9 

 

α) Από τμήματα βρεφών 6 μηνών-1,5 ετών. Εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 α του άρθρου 3 της παρούσης, τα 
τμήματα του βρεφικού σταθμού φιλοξενούν βρέφη από 2 μηνών έως 1,5 ετών. 
β) Από τμήματα βρεφών 1,5 ετών -2,5 ετών 

2. Κάθε Παιδικός Σταθμός συγκροτείται: 
α) Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών-3,5 ετών 
β) Από τμήματα νηπίων 3,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 

3. Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα προαναφερόμενα τμήματα. 
4. Σε κάθε Βρεφικό τμήμα, στο οποίο απασχολούνται δύο (2) παιδαγωγοί και μία/ένας 

(1) βοηθός, φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη. 
5. Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού, στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) παιδαγωγός 

και μία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά. 
6. Στο Σταθμό δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ’ υπέρβαση της 

δυναμικότητάς του μέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο 
από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό. 

 
 

Άρθρο 9 
 

Ιατρική παρακολούθηση 
 
1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο 

Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται 
από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες. 

2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο 
που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το 
διάστημα της φιλοξενίας του στον Σταθμό. 

3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα 
υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και 
συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου 
περιστατικού. 

4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού 
προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να 
έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του 
προσωπικού του σταθμού καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. 
Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.Δ.1 α/Γ.Π.οικ 43289/12.06.18 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (Β’ 2179) και όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

5. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν 
αμέσως την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο - την Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο του 
Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά 
και για την αποθεραπεία του. 

6. Δεν χορηγούνται φάρμακα και λοιπά σκευάσματα στα παιδιά των Σταθμών από το 
προσωπικό, εκτός από τα αντιπυρετικά σε περίπτωση αμέσου ανάγκης μετά από 
υπόδειξη του γονιού και μόνο όταν είναι αδύνατη η άμεση παραλαβή του παιδιού. Σε 
ειδικές περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση χορήγηση φαρμάκων (αλλεργικό σοκ, 
σπασμοί κλπ) με υπεύθυνη δήλωσή του ο γονέας θα επιτρέπει στο προσωπικό την 
χορήγηση του φαρμάκου που ο ίδιος έχει φέρει για την άμεση αντιμετώπιση του 
περιστατικού προκειμένου να αποφευχθεί  ο κίνδυνος  για την ζωή του παιδιού. 

7. Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού 
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ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του για να το παραλάβουν. Το παιδί παραμένει εκτός 
σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του. 

8. Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού (π.χ. ατύχημα) ειδοποιείται ο 
παιδίατρος, οι γονείς του παιδιού και η διεύθυνση, οι οποίοι δίνουν κατευθύνσεις για 
την αντιμετώπιση αυτού, και αν κρίνετε απαραίτητο και το ΕΚΑΒ . 
Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να έχουν στη διάθεση του σταθμού τηλέφωνο 
επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του παιδιού στο σταθμό, ώστε να 
είναι ανά πάσα στιγμή εφικτή η επικοινωνία μαζί τους για τους ανωτέρω λόγους. Εάν 
παρά ταύτα δεν είναι εφικτή η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία, το παιδί μεταφέρεται στο 
πλησιέστερο νοσοκομείο. Σε καμιά περίπτωση δε μεταφέρεται με ιδιωτικά αυτοκίνητα 
του προσωπικού, καλείται το ΕΚΑΒ. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών 
 
1. Στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο 

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική 
ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη, στοργή, 
φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η 
επιβολή σωματικής τιμωρίας. Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι 
η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση 
της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. 

2. Η προσέλευση γίνεται μέχρι τις 09:00 π.μ. Μετά τις 09:00 π.μ. δεν γίνονται δεκτά 
βρέφη ή νήπια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες οι γονείς οφείλουν 
να ειδοποιούν τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη ή την Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο του 
Σταθμού. 

3. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά 
σημεία αυτού, όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού. 
α) Ώρα προσέλευσης: 7:00 π.μ. - 9:00 π.μ. 
β) Ώρα πρωινού: 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ. 
γ) Ώρα μεσημεριανού: 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. 
δ) Ώρα αναχώρησης: 13:00 μ.μ. - 16:00 μ.μ. 

4. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη 
μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά 
κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο παιδαγωγός οφείλει να 
σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των 
οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, 
ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς 
και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους. 

5. Δεν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση των γονέων.  
Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει τα παιδαγωγικά προγράμματα και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του προς τα παιδιά που φιλοξένει στους Σταθμούς, δίχως να επιβαρύνει 
οικονομικά τους γονείς, δύναται να αναθέτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε 
μεμονωμένους καλλιτέχνες (μουσικούς), γυμναστές, λογοθεραπευτές κλπ. 

6. Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά το 
μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των παιδιών. Ως προσαρμογή 
νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται για την ομαλή 
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ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ευελιξία. Βασικός στόχος της είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε βρέφους/νηπίου 
και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του, μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού 
προσωπικού και της οικογένειας του βρέφους/νηπίου. 
Η είσοδος του στο σταθμό και επομένως ο πρώτος αποχωρισμός του από το 
οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να γίνεται σταδιακά, αβίαστα και να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. 
Η περίοδος προσαρμογής ισχύει και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη εγγραφή. 

 
 

Άρθρο 11 
 

Διατροφή Παιδιών 
   
1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά 

τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Για τους Σταθμούς που έχουν 
παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη 
διατροφή των παιδιών. 

2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές 
απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε 
εποχή και συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος 
και ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του Σταθμού. Γνώμη διατυπώνει συμπληρωματικά 
και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθμό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο 
τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην αριθμ. 
Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.Δ.1 α/Γ.Π.οικ 43289 (ΦΕΚ 2179/τ.Β/12-6-18) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραμμα του 
διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού, ώστε να  ενημερώνονται 
σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών 
φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων σε 
επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών 
διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, 
αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των βρεφών και νηπίων σε 
Σταθμό ή σε Σταθμούς που θα λειτουργούν ως κεντρικά μαγειρεία. Εξαίρεση αποτελεί 
το γάλα το οποίο πρέπει να παρασκευάζεται εντός του Σταθμού. Η τροφή μεταφέρεται 
στους υπόλοιπους σταθμούς με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την οριζόμενη στην 
παρ. 2 απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 
 

Άρθρο 12 
 

Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού 
 

Το προσωπικό των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι 
υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία τους. Να 
καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, παρακολουθώντας τις 
επιστημονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα. 

Τέλος, να γνωρίζει τα άρθρα και τις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας και να εφοδιάζεται με το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. 
 
 

Άρθρο 13 
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Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού 

 
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής: 
 
1. Η/Ο Υπεύθυνη/ος Παιδικού Σταθμού  

Σε κάθε Παιδικό – Βρεφονηπιακό Σταθμό μια/ένας από τις/τους υπηρετούντες του 

Παιδαγωγικού Προσωπικού  σε αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ορίζεται 

με απόφαση της Προϊσταμένης  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης ως Υπεύθυνη του εκάστοτε Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού, οι 

οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου εντός του Τμήματος (ΦΕΚ 

4224/Β΄/30/9/2020) και στις οποίες μπορούν να ανατεθούν μερικές από τις 

αρμοδιότητες του Τμήματος. Η Υπεύθυνη του Σταθμού είναι αρμόδια για την ορθή 

και εύρυθμη διεξαγωγή όλων των λειτουργιών του Σταθμού παράλληλα με τα 

παιδαγωγικά της καθήκοντα. Απαλλάσσετε δε από αυτά για μια ώρα την ημέρα.   

Υπάγεται στην συντονιστική αρμοδιότητα και τον ιεραρχικό έλεγχο της Προϊσταμένης 

του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών.                          

Έχει την ευθύνη ꞉ 

   

 Για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας, των εγκυκλίων και των 
οδηγιών της Διοίκησης και την ενημέρωση του προσωπικού. 

 Για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού του Σταθμού και ενημερώνει για τις 
άδειες αυτού. 

 Για την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Για τον προγραμματισμό δράσεων σε συνεργασία με το λοιπό παιδαγωγικό 
προσωπικό του σταθμού. 

 Για την εισήγηση εφοδιασμού του Σταθμού με είδη ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού και 
λοιπού υλικού, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών. 

 Για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα 
και λοιπά υλικά. 

 Για την παραλαβή δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής - μεταγραφής νηπίων. 

 Για την ενημέρωση των γονιών για θέματα τροφείων και την συγκέντρωση των 
τραπεζικών αποδείξεων από την οικονομική συμμετοχή των εγγεγραμμένων 
νηπίων. 

 Για την φύλαξη και την καλή συντήρηση των εκτός αποθήκης κινητών πραγμάτων 
του Παιδικού Σταθμού. 

 Για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, καθώς και την 
έγκαιρη παρασκευή φαγητού. 

 Για την συγκέντρωση των δελτίων αποστολής των προμηθευτών και την παράδοσή 
τους στην αρμόδια υπηρεσία.  

 Για την τήρηση βιβλίου παρουσίας προσωπικού και νηπίων, βιβλίου Μητρώου 
νηπίων, δελτίων εισαγωγής-εξαγωγής υλικού, βιβλίων αναλώσιμου και μη 
αναλώσιμου υλικού, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, φακέλους υγείας βρεφών - νηπίων, 
βιβλίο συμβάντων του Σταθμού και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να τηρείται. 

  
2. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό: 

 Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών 
με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία και τις 
ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα 
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απασχόλησης. 

 Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του 
προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.). 

 Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. 
Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την 
αυτοεξυπηρέτησή τους και βοηθά όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο, σχετικά με την 
υγεία τους, περιστατικό. 

 Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις 
καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους. 

 Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με υπομονή και 
στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, 
επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσει σ’ αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, 
αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. 
Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, 
ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η 
σωματική τιμωρία. 

 Ενημερώνει μία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του 
παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση και με τους δύο (2) γονείς. 

 Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του 
Σταθμού. 

 Έχει την ευθύνη για το εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εποπτικό υλικό και γενικά για 
κάθε υλικό που του έχει διατεθεί. 

 
3. Ο/Η Βοηθός Παιδαγωγού: 

 Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. 

 Στην περίπτωση έλλειψης ή απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης 
παραγράφου, αντικαθιστά αυτό, και κρατάει τμήμα παιδιών, απευθυνόμενος/η στην 
Προϊσταμένη/στον Προϊστάμενο - την Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο του Σταθμού για 
βοήθεια και υποστήριξη. 

 Επιμελείται την καθαριότητα και την ατομική υγιεινή των παιδιών, τα συνοδεύει στην 
τουαλέτα και τα παραδίδει στους γονείς καθαρά. 

 
4. Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών κάθε Σταθμού 
και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ 
των πραγμάτων αναγκαίο.  

 Πραγματοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία με το παιδαγωγικό 
προσωπικό, με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. 

 Συνεργάζεται με τον Παιδίατρο του Σταθμού. 
 
5. Ο/Η Παιδίατρος που συμβάλλεται με το Σταθμό με σύμβαση έργου, έχει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 Εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, 
σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του/ της στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. 

 Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος/η με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την 
Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 

 Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που απουσίασε από 
σοβαρή ασθένεια, με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους 
γονείς και την προσωπική του εξέταση. 
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 Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για 
την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών. Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο 
φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την 
παροχή των υπηρεσιών του. 

 Ελέγχει το αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του φιλοξενούμενου παιδιού με τα 
εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. 

   
6. Ο/Η Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος του Σταθμού (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται 

με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών 
και γονέων συνεργαζόμενος/η στενά με τον/την Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική 
Λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό. 

 Βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην 
εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. 

 Επισκέπτεται τις τάξεις των σταθμών με στόχο τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και ενημερώνει τους παιδαγωγούς και τους γονείς. 

 Πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις με θεματικές ενότητες, που αφορούν την 
βιοσωματική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, τόσο με το 
προσωπικό όσο και με τους γονείς. 

 
7. Η Λογοθεραπευτής/τρια του Σταθμού (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το 

Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαταραχών λόγου και μάσησης των 
παιδιών, συνεργαζόμενος/η στενά με τους γονείς, τον/την Παιδίατρο, και το 
παιδαγωγικό προσωπικό.  

 Επισκέπτεται τις τάξεις των σταθμών με στόχο τον εντοπισμό διαταραχών λόγου, 
καθώς και μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ενημερώνει τους 
παιδαγωγούς και τους γονείς και εφόσον κρίνει απαραίτητο, παραπέμπει το παιδί 
για επιπλέον εξετάσεις. 

 Οργανώνει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες που εντοπίζει 
και που να έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό 
και κοινωνικό περιβάλλον.   

 Συμβουλεύει τους γονείς και τους δίνει οδηγίες για το πως πρέπει να συμπεριφερθούν 
στο παιδί και τι μπορούν να κάνουν για να συμβάλλουν θετικά στο θεραπευτικό 
πρόγραμμα. 

 
8. Ο/Η Γυμναστής/τρια του Σταθμού (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Ο Γυμναστής επιδιώκει την γνωριμία των παιδιών με το σώμα τους και τις 
δυνατότητές τους, την αντίληψη της ποιότητας της κίνησης, του χώρου στον οποίο 
κινούνται και της κίνησής τους σε σχέση με άλλους. 

 Εισαγάγει τα παιδιά στο ολυμπιακό ιδεώδες και οργανώνει ατομικά και ομαδικά 
παιχνίδια. 

 Εντάσσεται στο πρόγραμμα του σταθμού, βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, την ψυχική και συναισθηματική υγεία τους, την καλλιέργεια της 
αυτοπεποίθησης, ομαδικότητα και αυτοεκτίμησης. 

 Συνεργάζεται με το παιδαγωγικό προσωπικό και συνδράμει με την εμπειρία και τις 
γνώσεις του στην διοργάνωση εκδηλώσεων, όπου και όταν απαιτούνται.  

 
9. Ο/Η Μουσικός του Σταθμού (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, 

σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις): 

 O/H μουσικός έχει στόχο να εισάγει το παιδί στην μουσική προπαιδεία, να αναπτύξει 
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το μουσικό του αισθητήριο και τη δημιουργικότητά του στο πλαίσιο της γενικότερης 
ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. 

 Επιμελείται την γνωριμία των παιδιών με τον ήχο και τις νότες, τη φωνητική αγωγή, 
τη δημιουργία παιδικής χορωδίας και κατασκευή μουσικών οργάνων. 

 Απασχολεί τα παιδιά με παιχνίδια γνωριμίας με τα μουσικά όργανα, με 
μουσικοκινητικά παιχνίδια, με παιχνίδια ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και 
ρυθμού. 

 Συνεργάζεται με το παιδαγωγικό προσωπικό και συνδράμουν με την εμπειρία και τις 
γνώσεις του στην διοργάνωση εκδηλώσεων, όπου και όταν απαιτούνται.  

 
10. Η Μαγείρισσα ή ο Μάγειρας: 

 Είναι υπεύθυνη/νος για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του 
φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Φροντίζει  για τη διανομή του φαγητού, καθώς 
και την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του. Επιμελείται ιδιαιτέρως 
για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, 
εισηγούμενη/νος κάθε σχετικό μέτρο.  

 Παραλαμβάνει καθημερινά από την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο - την 
Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με 
βάση το διαιτολόγιο. 

 Είναι υπεύθυνη/νος για την καλή συντήρηση των τροφίμων, καθώς και για την 
υγιεινή του σερβιρισμένου πρωινού και μεσημεριανού. 

 Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή 
κατάστασή τους και την καθαριότητα αυτών καθώς και του χώρου του μαγειρείου, 
ευθυνόμενη/ νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 

 Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του 
μαγειρείου. 

 Εκτελεί κάθε άλλη εργασία, όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, με υπόδειξη της 
Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου ή της Υπεύθυνης/του Υπεύθυνου του Σταθμού. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Παιδικό Σταθμό τόσο οι μάγειροι όσο 
και οι βοηθοί μαγείρου φέρουν ειδική ενδυμασία, καθώς και κάλυμμα κεφαλής, όπως 
ορίζει ο νόμος περί υγιεινής χώρων παρασκευής φαγητών. 

 
11. Ο/Η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος:  

 Φροντίζει για τη διανομή του φαγητού, στα παιδιά και για τη συγκέντρωση των ειδών 
εστίασης μετά το τέλος του. Επίσης, βοηθά το μάγειρα ή τη μαγείρισσα στην 
προετοιμασία του φαγητού. Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και 
φροντίζει για την καλή κατάστασή  και την καθαριότητά αυτών καθώς και του χώρου 
του μαγειρείου, ευθυνόμενη/ νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 

 Ασκεί καθήκοντα μαγείρου σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας αυτού.  

 Εκτελεί κάθε άλλη εργασία, όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, με υπόδειξη της 
Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου - της Υπεύθυνης/του Υπεύθυνου του Σταθμού. 

 
12. Το Προσωπικό Καθαριότητας - Βοηθητικών Εργασιών:  

 Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς 
και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από την  Προϊσταμένη/τον 
Προϊστάμενο - την Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο του Σταθμού. 

 Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από την Προϊσταμένη/τον 
Προϊστάμενο - την Υπεύθυνη/τον Υπεύθυνο του Σταθμού. 

 Είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και την καλή συντήρηση του ιματισμού του 
Σταθμού. 

 Βοηθά τον μάγειρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός μαγείρου στη διανομή 
του φαγητού, καθώς και την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του. 
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 Συνεπικουρεί  στην καθαριότητα των παιδιών . 

 Εκτελεί κάθε άλλη εργασία. όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, με υπόδειξη της 
Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου - της Υπεύθυνης/του Υπεύθυνου του Σταθμού. 

 
13. Ο/Η Διατροφολόγος (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με 

τις οικείες διατάξεις): 

 Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και στην 
εκτέλεση του προγράμματος διατροφής των βρεφών και νηπίων του σταθμού. 
Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το προσωπικό που εμπλέκεται καθοιονδήποτε 
τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίμων σε θέματα 
διατροφής και διατροφολογίας. 

 Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα 
σχετικά με τη διατροφή. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/ διαλέξεις που 
τυχόν οργανώνει ο Παιδικός Σταθμός για τα θέματα σωστής διατροφής και 
καταπολέμησης θεμάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή 
ποιοτικά διατροφής). Τέλος, συνεργάζεται με τον/την Παιδίατρο του Σταθμού και το 
παιδαγωγικό προσωπικό. 

  
14. Ο/Η Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Επιλαμβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, παροχή 
πρώτων βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, 
αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις, με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα. 

 Φροντίζει για την πιθανή μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.  

 Συνεργάζεται με τον/την Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
 
15. Ο/Η Οδηγός σχολικού λεωφορείου (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το 

Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενουμένων παιδιών προς και 
από το Σταθμό, καθώς και σε λοιπές μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς και 
ψυχαγωγικούς λόγους. Οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών. 

 Μαζί με την συνοδό είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση, 
καθώς και την παράδοση των παιδιών στους γονείς και κηδεμόνες. 

 Τηρεί επακριβώς τα δρομολόγια και τις προκαθορισμένες στάσεις επιβίβασης και 
αποβίβασης και σε περίπτωση αλλαγής αυτών ενημερώνεται έγκαιρα από τις 
Υπεύθυνες/τους Υπεύθυνους των Σταθμών. 

 Μαζί με την συνοδό έχουν πάντοτε μαζί τους βιβλίο διευθύνσεων και τηλεφώνων 
των παιδιών που μεταφέρουν, καθώς και τα τηλέφωνα του παιδαγωγικού 
προσωπικού του Σταθμού και των Υπευθύνων αυτών. 

 Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, την τακτική συντήρηση και τον έλεγχο του 
σχολικού από τις τεχνικές υπηρεσίες.  

 Είναι πάντοτε ευγενικός προς τους γονείς, τους συνοδούς και τα παιδιά. 

 Εκτελεί εξωτερικές εργασίες στο μεσοδιάστημα των μεταφορών. 
 
16. Ο/Η Συνοδός σχολικού λεωφορείου (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το 

Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 

 Με απόφαση της/του Προϊσταμένης/νου της Διεύθυνσης ή του Τμήματος μετά από 
πρόταση της/του Υπεύθυνης/ου του Σταθμού μπορεί να ανατεθεί η εκ περιτροπής 
συνοδεία των νηπίων και των βρεφών κατά την μεταφορά τους σε μέλη του 
παιδαγωγικού προσωπικού ή στο υπόλοιπο προσωπικό των σταθμών μέσα στο 
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ωράριο εργασίας τους και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό, 
ώστε να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία των σταθμών και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των παιδιών που παραμένουν στον Σταθμό. 

 Ο/Η Συνοδός του σχολικού λεωφορείου φροντίζει για την ασφαλή παραλαβή των 
βρεφών και νηπίων από την οικεία τους. Μεριμνά για τη σωματική τους ακεραιότητα 
κατά την διάρκεια της μετακίνησης προς και από το Σταθμό και την παράδοσή τους 
στους γονείς ή κηδεμόνες. 

 Μαζί με τον οδηγό είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση, καθώς 
και για την παράδοση των παιδιών στους γονείς και κηδεμόνες. 

 Τηρεί επακριβώς τα δρομολόγια και τις προκαθορισμένες στάσεις επιβίβασης και 
αποβίβασης και σε περίπτωση αλλαγής αυτών ενημερώνεται έγκαιρα από τις 
Υπεύθυνες/τους Υπεύθυνους των Σταθμών. 

 Φέρει πάντοτε μαζί της βιβλίο διευθύνσεων και τηλεφώνων των παιδιών που 
μεταφέρουν, καθώς και τα τηλέφωνα του παιδαγωγικού προσωπικού του Σταθμού 
και των Υπευθύνων αυτών. 

 Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται και η εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση των 
ζωνών ασφαλείας που υπάρχουν σε κάθε κάθισμα και η διαπαιδαγώγησή τους σε 
μερικά προληπτικά μέτρα σε περίπτωση κινδύνων σύμφωνα με τον κώδικα της 
κυκλοφοριακής αγωγής. 

 Είναι πάντοτε ευγενική προς τους γονείς, τον οδηγό και τα παιδιά. 

 
 

Άρθρο 14 
 

Τηρούμενα Βιβλία 
 
Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): 
1. Μητρώο βρεφών και νηπίων, ανάλογα με το είδος του σταθμού. 
2. Φάκελος υγείας των βρεφών ή/και νηπίων. 
3. Βιβλίο παρουσίας των βρεφών ή/και νηπίων. 
4. Βιβλίο συμβάντων. 
5. Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού. 
6. Βιβλίο μη αναλώσιμου υλικού. 
7. Βιβλίο αναλώσιμου υλικού. 
8. Δελτία εισαγωγής.  
9. Δελτία εξαγωγής. 
10. Βιβλίο διδαχθείσας ύλης. 

 
 

Άρθρο 15 
 

Ειδικοί Κανόνες για το Προσωπικό 
 
1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Σταθμού είναι ανάλογες 

με το κατά νόμο ωράριο εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού.  
2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Σταθμό κατά τις εργάσιμες 

ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, 
επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια της 
Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου ή της Υπεύθυνης/του Υπεύθυνου. 

3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα 
φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή 
του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του 
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Σταθμού. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε 
χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 

4. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Σταθμού. 
 
 

Άρθρο 16 
 

Κανονική Άδεια Προσωπικού 
 
1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθμούς που λειτουργούν ως 

υπηρεσία του Δήμου κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του 
παρόντος έχει διακοπές εργασίας.  

2. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να 
λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

 
 

Άρθρο 17 
 

Τελικές Διατάξεις-Έναρξη Ισχύος 
 
1. Ο παρόν Κανονισμός ισχύει από την ημέρα ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ανακαλείται, συμπληρώνεται ή τροποποιείται μόνο με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

2. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό 
ρυθμίζεται με την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 
 
 

 
Ημερομηνία  27/10/2020 

Η Συντάξασα 

 
Ημερομηνία 27/10/2020 
Η Αν/τρια  Προϊσταμένη 

Τμήματος 

 
Ημερομηνία 27/10/2020 

Η Προϊσταμένη 
 Διεύθυνσης 

 
 
 

  

 
Τσιαχρή Αργυρώ 

 

 
Τσιαχρή Αργυρώ 

 
Βάρσου Παρασκευή 

                                   
 
                                        Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
 



 
 

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
                                                                                                              ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                                                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
                                                                                                            ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                             ΛΑΜΙΑ     29 - 10-2020 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
Τ.Δ/ΝΣΗ:ΦΛΕΜΙNΓΚ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ              
Τ.Κ: 35131                                                                                      
ΠΛΗΡ:Γ.ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2231351041                                                          ΠΡΟΣ 
e-mail:g.xantzigianni@lamia-city.gr                                     
                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                       ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Στασινού 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)του Δήμου Λαμιέων 

 
    

Έχοντας υπόψιν: 

 

1) Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ3/οικ. 1177/19-03-1984 έγγραφο του Υπ. Υγείας 

και Πρόνοιας με τίτλο «Υπόδειγμα Οργανισμού Κ.Α.Π.Η.» 

2) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) Τις υπ' αριθμό 5241/936 και 5223/928 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 804/τ. Β'/10-05-2011) με 

τίτλους "Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «2ο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ»" και "Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 



την επωνυμία «3ο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»". 

4) Την υπ' αριθμό 5239/935 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1036/τ. Β'/27-05-2011) με τίτλο 

"Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «1ο 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»" 

5) Την υπ’αριθ.35476/6-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

6) Τον Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 

3841/Β΄/30-11-2016) ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4224/Β΄/30-09-

2020) 

 

 

       Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) ιδρύθηκαν και 

λειτουργούν από το 1979,σύμφωνα με το υπόδειγμα Οργανισμού του Υπουργείου 

Υγείας & Πρόνοιας(αρ πρωτ.Γ3/οικ.1177/19-3-1984). Αρχικά ήταν ΝΠΔΔ που 

υπάγονταν στους δήμους και διοικούνταν από 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Με τον 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» καταργούνται ως ΝΠΔΔ  και  υπάγονται 

πλέον στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης στο Τμήμα Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας  σύμφωνα με από τον ΟΕΥ του  Δήμου. 

Σκοπός των ΚΑΠΗ από ιδρύσεώς τους ήταν και είναι: 

- η πρόληψη βιολογικών ,ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των 

ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 

συνόλου 

-η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων 

σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων 

 

       Προκειμένου να ρυθμιστούν επιμέρους θέματα που αφορούν στην λειτουργία 

τους, θεωρείται απαραίτητο να συνταχθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας . 

 

Μετά τα παραπάνω 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση του παρακάτω σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των 

Κέντρων Ανοικτής Προστασίας (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Λαμιέων.  
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Άρθρο 1 
 

 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Λαμιέων. 
 

 
 
 

Άρθρο 2 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. 
 

Ο Δήμαρχος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Την γενική επίβλεψη 
και εποπτεία των Κέντρων ασκεί η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
ενώ ως Συντονίστρια των Κ.Α.Π.Η. ορίζεται η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας. Ο Δήμαρχος δύναται να αναθέσει 
αρμοδιότητες των Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) σε 
Αντιδημάρχους. Δύναται επίσης με απόφασή του να αναθέτει την εποπτεία και τον 
συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
για την επικουρία και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και 
την υπογραφή σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών, κατόπιν δικής του 
εξουσιοδότησης. 

Ο αριθμός των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαμιέων, η χωρική κατανομή τους και η 
αύξηση ή μείωση του αριθμού τους και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας και Τρίτης Ηλικίας. 
 
 
 

Άρθρο 3 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. 
 

Η φιλοσοφία του θεσμού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η 
παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού 
περίγυρου. Φαινόμενα όπως η «ασυλοποίηση» και ο «ιδρυματισμός» και πολλές 
φορές η «κατάθλιψη», έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας η οποία 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και με τις συνθήκες της περιοχής αυτής. Στο 
πλαίσιο αυτό, σκοπός των Κ.Α.Π.Η. είναι: 
1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των 

ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του 
κοινωνικού συνόλου. 

2. Η διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των 
ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσο αφορά την υγεία, τα 
κοινωνικά και άλλα προβλήματά τους. 

4. Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 
των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). 

5. Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
6. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. 
7. Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.  

Στο σημείο αυτό περιλαμβάνεται η πρόληψη, η οποία διακρίνεται σε 



 πρωτογενή πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) 
και 

 δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη 
διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η μακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία). 

 
 
 

Άρθρο 4 
     

ΜΕΛΗ 
 

Ως μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα 60 
ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργούν τα 
Κ.Α.Π.Η., χωρίς διάκριση οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών, θρησκευτικών 
πεποιθήσεων. 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν δημότες και κάτοικοι του Δήμου μικρότερης από την 
αναφερόμενη ηλικία, αν είναι ήδη συνταξιούχοι και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
(ΑμεΑ, πρόσφατες χηρείες, μοναχικά άτομα κ.τ.λ.). 

Επίσης, δικαίωμα εγγραφής έχουν τα ζευγάρια όταν ο/η σύζυγος είναι μέλος του 
κέντρου. 
 
 
 

Άρθρο 5 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

 Υπόδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας 

 Σε περίπτωση συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία προσκομίζει την απόφαση 
σύνταξης ή απόκομμα αυτής. 

 Για τους ειδικούς κοινωνικούς λόγους απαιτείται κοινωνική έρευνα από τον 
κοινωνικό λειτουργό του κέντρου που έχει, εκτός των υπολοίπων καθηκόντων 
του, και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εγγραφή και ανανέωση εγγραφής 
των μελών. 

 Από τα μέλη κατά την εγγραφή τους δύναται να ζητηθεί να πληρώνουν 
συνδρομή, η οποία είναι συμβολική. 

 
 
 

Άρθρο 6 
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
1. Συμβουλευτική - ψυχολογική υποστήριξη 
2. Άσκηση πρωτοβάθμιας περίθαλψης (εμβολιασμός, μέτρηση πίεσης και 

σακχάρου) 
3. Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα υγείας 
4. Συνταγογράφηση 
5. Φυσικοθεραπεία 
6. Εργοθεραπεία 
7. Οργανωμένη επιμόρφωση και ψυχαγωγία 
8. Κοινωνική εργασία (ατομική - ομαδική) 



9. Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί και κυλικείο όπου βρίσκουν συντροφιά και 
απασχόληση τα μέλη.  

 
Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά 
προγράμματα που οργανώνονται από τα Κέντρα:  
Ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών, όπως χορωδίας, γυμναστικής, 
χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ή άλλο 
ενδιαφέρον, προγράμματα προληπτικών ιατρικών ελέγχων, εκδηλώσεις επετειακού ή 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα (κατά τη διάρκεια αυτών διακόπτονται οι καθημερινές 
δραστηριότητες όπως επιτραπέζια παιχνίδια κ.λ.π.), συνελεύσεις μελών, ημερήσιες 
εκδρομές, περίπατοι, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς, εκθεσιακούς και λοιπούς 
χώρους, πολυήμερες εκδρομές, θαλάσσια μπάνια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
παρακολούθηση ταινιών, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων κ.λ.π. 
 
 
 

Άρθρο 7 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

 Κοινωνικός/ή λειτουργός κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ 

 Φυσιοθεραπευτής/τρια κατηγορίας ΤΕ ή Βοηθός Φυσιοθεραπευτή/τριας (ΔΕ) 

 Εργοθεραπευτής/τρια κατηγορίας ΤΕ ή βοηθός εργοθεραπευτή/τριας (ΔΕ) 

 Επισκέπτης/τρια υγείας κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ κατά προτίμηση και ελλείψει αυτής 
της ειδικότητας νοσηλευτής/τρια κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ 

 Ιατρός κατηγορίας ΠΕ φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή γηρίατρος ή 
ορθοπεδικός κατά προτίμηση και ελλείψει αυτών ιατρός γενικής ιατρικής ή άλλης 
παρεμφερούς ειδικότητας 

 Καθαριστής/στρια κατηγορίας ΥΕ ή οικογενειακός/ή βοηθός κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ 
ή οποιαδήποτε σχετική με την παραπάνω ειδικότητα 

 Διοικητικός/ή Υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 
 
Εκτός των προαναφερομένων ειδικοτήτων τα Κ.Α.Π.Η. μπορούν να πλαισιώσουν και 
άλλες ειδικότητες, όπως δάσκαλοι χορού, καλλιτέχνες, θεατρολόγοι, μουσικολόγοι, 
δάσκαλοι μουσικής κτλ. 
 
 
 

Άρθρο 8 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/-Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 Λειτουργεί μέσα στo πλαίσιο του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που 
απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω 
πλαισίου. 

 Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων 
που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών. 

 Συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν 
ψυχολογικών ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων, σεβόμενος την 
προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του μέλους. 

 Υποδέχεται πρώτος κάθε νέο μέλος στο Κέντρο και έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα εγγραφής και ανανέωσης των Καρτών Μελών του Κ.Α.Π.Η., για τα 
οποία τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη μορφή. 



 Οργανώνει, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, διάφορες εκδηλώσεις 
(ψυχαγωγικές, ενημερωτικές κλπ) και υλοποιεί προγράμματα που άπτονται της 
ειδικότητάς του, ασκώντας κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και 
κοινωνικές ομάδες, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών 
προβλημάτων, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής 
λειτουργικότητας. 

 Παρέχει ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη στα ηλικιωμένα άτομα και τις 
οικογένειές τους που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Για το σκοπό αυτό δύναται να 
οργανώνει ατομικές και συλλογικές επαφές με τα ενδιαφερόμενα άτομα και να 
συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς. Για κάθε είδους καταγραφή και 
αρχειοθέτηση τηρείται αυστηρώς η αρχή του προσωπικού απορρήτου. 

 Έχει την ευθύνη της Πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της 
ειδικότητάς του. 

 Διενεργεί κοινωνικές έρευνες ή ψυχοκοινωνικές μελέτες, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την 
παρέμβασή του. Διαμορφώνει διάγνωση, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με 
άλλους ειδικούς, για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Εκπονεί και εκτελεί 
σχέδια δράσης και ενέργειες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης. 

 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/-ΤΡΙΑ 

 Ο/η Φυσιοθεραπευτής/τρια λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο 
μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας 
του ανωτέρω πλαισίου. 

 Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων 
που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών. 

 Απασχολείται σε συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική 
διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 
καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που 
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό αναπνευστικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα. 

 Επιλέγει και εκτελεί τις φυσιοθεραπευτικές του πράξεις μετά από γραπτή 
διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες 
του. Ως φυσιοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές 
που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία. Φ/κες πράξεις γίνονται στα μέλη τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο από 10 συνεδρίες και μπορεί να γίνουν και δύο όταν συντρέχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι που βεβαιώνονται από ιατρική γνωμάτευση φυσιάτρου ή 
γηριάτρου ή ορθοπεδικού ιατρού. Για την εκτέλεση των φ/θ πράξεων απαιτείται 
πρωτότυπο ιατρικό παραπεμπτικό. 

 Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την σωστή λειτουργία του 
Φυσιοθεραπευτηρίου. 

 Έχει την ευθύνη της Πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της 
ειδικότητάς του. 

 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/-ΤΡΙΑ 

 Ο/Η Επισκέπτης/τρια και ο/η νοσηλευτής/τρια λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του 
Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα 
υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. 

 Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων 
που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών. 

 Το έργο του/της είναι το εξής: ο/η επισκέπτης/τρια Υγείας ασκεί έργο Αγωγής 
Υγείας, συμβουλευτική υγείας και εν γένει φροντίδα υγείας. Έχει ενεργό 
συμμετοχή στον σχεδιασμό και εφαρμογή ή αξιολόγηση πρωτογενούς, 
δευτερογενούς ή τριτογενούς πρόληψης. Διενεργούν με ευθύνη τους 



προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test), έλεγχο αρτηριακής πίεσης ζωτικών 
αναγκών στα μέλη Κ.Α.Π.Η. 

 Εφαρμόζουν χειρισμούς κοινοτικής παρέμβασης για την εκλογή των κοινοτικών 
φορέων και προσδιορίζουν τρόπο συμμετοχής τους σε πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας.  

 Οργανώνει ομάδες για αυτοβοήθεια ή αυτοφροντίδα σε θέματα υγείας. 

 Επιμελείται για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών για να 
είναι δυνατή η πραγματοποίηση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών 
υγείας ή των δικαιωμάτων των ασθενών στην κλινική και μετακλινική της φάση.  

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανίχνευσης περιπτώσεων, παροχή Α’ Βοηθειών, 
υποστήριξη ή συμβουλευτική αγωγή στην οικογένεια του ηλικιωμένου. 

 Συνοδεία των ηλικιωμένων σε ΙΚΑ, δημοτικά ιατρεία και νοσοκομεία για 
παρακλινικές εξετάσεις. 

 Οργάνωση και λειτουργία του ιατρείου του Κέντρου σε συνεργασία με την 
υπόλοιπη υγειονομική ομάδα. 

 Βοηθά το γιατρό στη συνταγογράφηση φαρμάκων των μελών, καθώς επίσης 
ασκεί Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (εμβολιασμός, μέτρηση πίεσης, σακχάρου κλπ). 

 Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν με οργανωμένη ψυχαγωγία, 
επιμόρφωση, εργασία με ομάδες κ.τ.λ. 

 Έχει την ευθύνη της Πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της 
ειδικότητάς του. 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ/-Η ΒΟΗΘΟΣ ή ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Ο/η Οικογενειακός/ ή βοηθός - καθαριστής/ρια κ.λ.π. συναφή επαγγέλματα, 
λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που 
απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω 
πλαισίου.  

 Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων 
που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών. 

 Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
του Κ.Α.Π.Η. και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που ανατίθεται από τον/την 
υπεύθυνο/η του Κέντρου. 

 Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. 

 Είναι υπεύθυνη για αναλώσιμα προϊόντα του κυλικείου, καθώς επίσης και για την 
παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας και τυχόν ημερομηνίας λήξης τους σε 
άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο του Κέντρου. 

 Είναι υπεύθυνη για την χρήση των υλικών καθαριότητας που παραλαμβάνει. Η 
προμήθεια των παραπάνω αναλωσίμων (κυλικείου-καθαριότητας) γίνεται σε 
άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο/την υπεύθυνη του Κέντρου. 

 Τακτοποιεί τα σκεύη του Κ.Α.Π.Η. και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή 
συντήρησή τους και λειτουργία τους ευθυνόμενος/η για κάθε απώλεια ή 
αδικαιολόγητη καταστροφή. Επίσης, φροντίζει για την καθαριότητα αυτών. 

 Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν με οργανωμένη ψυχαγωγία, 
επιμόρφωση, εργασία με ομάδες κ.τ.λ. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/-Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 Ο/η Διοικητικός/ή Υπάλληλος σε άμεση συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/η 
του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει, καταγράφει και επικοινωνεί 
τόσο με τα μέλη των Κέντρων όσο και με το υπόλοιπο προσωπικό. 

 Εκτελεί γραφική εργασία και γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων 
(ανακοινώσεις, e-mail κ.λ.π.) και ότι γενικότερα άπτεται της παραπάνω 
ειδικότητας. Λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της 



ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του 
ανωτέρου πλαισίου. 

 
 
 

Άρθρο 9 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 Όλο το προσωπικό των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. 

 Να αφιερώνει στα καθήκοντα που του αναθέτουν όλη τη δραστηριότητά του για 
την καλύτερη εκτέλεσή τους. 

 Να εξυπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντά του Κ.Α.Π.Η. και να συμβάλει με όλες 
τις δυνάμεις και τις γνώσεις του για τη σωστότερη λειτουργία του. 

 Η συνεργασία και ο διάλογος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
πραγματοποίηση των σκοπών του Κ.Α.Π.Η. 

 Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, κατανόηση και να 
εξυπηρετεί πρόθυμα τα προστατευόμενα μέλη. 

 Οφείλει να καλύπτει τα κενά σε προσωπικό που πιθανόν παρουσιαστούν στα 
κέντρα, εκ περιτροπής και ανά ειδικότητα, όταν προκύπτει ανάγκη, με σκοπό την 
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη και την εύρυθμη λειτουργία των 
παραπάνω υπηρεσιών. 

 Το προσωπικό των Κέντρων, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του, δύναται 
να αναλαμβάνει μη εξειδικευμένες επικουρικές δραστηριότητες που μπορεί να 
μην άπτονται των άμεσων και ειδικών καθηκόντων του στο Κέντρο, εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο από τον υπεύθυνο του Κέντρου. 

 
Προγράμματα μετεκπαίδευσης και σεμιναρίων του επιστημονικού προσωπικού 
δύνανται να παρακολουθούνται με την προϋπόθεση ότι οι απουσίες του προσωπικού 
δεν παρακωλύουν το πρόγραμμα του Κέντρου. 
 
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας του Δήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Κέντρο 
πρακτικής ασκήσεως σπουδαστών Σχολών Κοινωνικής Εργασίας και άλλων 
παραϊατρικών επαγγελμάτων. 
 
 
 

Άρθρο 10 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Το προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένο και να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων λειτουργίας των Κέντρων. 

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Κέντρων 
ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους για το ωράριο των υπαλλήλων του 
Δήμου καθώς και το ωράριο λειτουργίας των κέντρων. Απαγορεύεται η χωρίς λόγο 
απομάκρυνση του προσωπικού από τα Κέντρα κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον 
συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται 
ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια του Προϊσταμένου 
του Τμήματος και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά εντός των Κέντρων αλλά και στους εξωτερικούς 
χώρους τους. 



 
 
 

Άρθρο 11 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/-ΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
Ως υπεύθυνος κάθε Κέντρου ορίζεται ο/η Κοινωνικός/ή λειτουργός αυτού και 

ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας. 

 Συγκαλεί το προσωπικό του Κέντρου με την έναρξη της λειτουργίας του για 
ενημέρωση, καθοδήγηση και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του. 

 Συντονίζει το έργο των υπαλλήλων του Κέντρου σύμφωνα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν. 

 Εισηγείται τις ανάγκες του Κέντρου και πάσης φύσεως θέματα που μπορεί να 
προκύψουν κατά την λειτουργία του Κέντρου. 

 Συνεργάζεται με τις επιτροπές που λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η., συντονίζει και 
βοηθά τις ατομικές και ομαδικές πρωτοβουλίες των μελών καθώς και των 
επιτροπών. 

 Ερευνά και καταγράφει τα προβλήματα όλων των μελών και σε συνεργασία με το 
υπόλοιπο προσωπικό καταρτίζει πρόγραμμα επίλυσης αυτών των προβλημάτων. 
Το πρόγραμμα αυτό αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν όλα τα μέλη του 
προσωπικού, ο καθένας ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του και πάντα μετά από 
έγκριση του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος. 

 Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. 

 Διατηρεί τα εξής βιβλία: συμβάντων, εκδρομών, δραστηριοτήτων, αναλωσίμων 
κυλικείου-καθαριότητας, δελτία εισαγωγής-εξαγωγής μη αναλώσιμου υλικού και 
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται το Κέντρο. 

 Για όλα τα παραπάνω έχει άμεση σχέση και συνεργασία με την Διεύθυνση του 
Τμήματος. 

 
 
 

Άρθρο 12 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Κέντρου είναι και η κινητοποίηση, εκπαίδευση 
και απασχόληση εθελοντών σε προγράμματα των κέντρων. Οι εθελοντές θα 
προέρχονται, κατά προτεραιότητα, από το Μητρώο Εθελοντών που έχει 
δημιουργηθεί από το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου ή από το μητρώο εθελοντών 
των φορέων με τους οποίους έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση συνεργασίας ο 
Δήμος ή η Διεύθυνση. Προκειμένου να απασχοληθεί κάποιος σαν εθελοντής 
απαιτείται είτε η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
πιο συγκεκριμένα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ακολουθεί 
(https://www.lamia.gr/el/webform/aitisi-ethelonti) είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Γραφείου Εθελοντισμού. 

 
 

 
Άρθρο 13 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

https://www.lamia.gr/el/webform/aitisi-ethelonti


 
Στα ΚΑΠΗ λειτουργούν Συντονιστικές Επιτροπές των μελών, οι οποίες εκλέγονται 

ανά 4 χρόνια μέσα από διαδικασία ψηφοφορίας που πραγματοποιείται από τα 
εγγεγραμμένα μέλη του Κέντρου. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 
τον Γραμματέα και δύο μέλη. Οι αρμοδιότητες της κάθε Συντονιστικής Επιτροπής 
είναι μόνο συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές για τα θέματα του κάθε Κ.Α.Π.Η. και όχι 
κανονιστικές. Απευθύνονται προς την Προϊσταμένη του Τμήματος, η οποία έχει την 
αποφασιστική αρμοδιότητα.  

Οι Συντονιστικές Επιτροπές σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό 
φροντίζουν και επιμελούνται τομείς της δραστηριότητάς των Κ.Α.Π.Η., π.χ. 
φροντίζουν και επιμελούνται για την πραγματοποίηση ελεύθερων συζητήσεων γενικά 
και πάνω σε θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους ηλικιωμένους του 
Δήμου. Συνεργάζονται με το προσωπικό για την πραγματοποίηση ψυχαγωγικών και 
μορφωτικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων ως και οργανωμένων 
διακοπών, για την δημιουργία και ανάπτυξη δανειστικής βιβλιοθήκης για τους 
ηλικιωμένους του Δήμου κ.λ.π. Το αξίωμα του μέλους της συντονιστικής επιτροπής 
είναι τιμητικό και άμισθο. Απαγορεύεται να παρέχεται οποιαδήποτε αμοιβή στα μέλη 
της συντονιστικής επιτροπής για οποιαδήποτε υπηρεσία τους προς το Κ.Α.Π.Η. 
 
 

 
Άρθρο 14 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της υπηρεσίας τόσο εντός του 

Κέντρου όσο και εκτός αυτού, εφόσον παίρνουν μέρος σε κάποια εκδήλωση ή 
δραστηριότητα που οργανώνεται από το Κέντρο, όπως εκδρομές, κατασκηνώσεις, 
θαλάσσια μπάνια κ.λ.π. Η χρήση των χώρων του Κέντρου καθορίζεται από τις 
ανάγκες της πλειοψηφίας των μελών, μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων που 
λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η. με ευθύνη της υπηρεσίας. 

Τα μέλη φροντίζουν να είναι ταμειακώς εντάξει (όταν τούτο απαιτείται), ώστε να 
λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η. 

Για την ομαλή καθημερινή λειτουργία και την εξασφάλιση των αρμονικών 
διαπροσωπικών σχέσεων δεν μπορεί να γίνεται χρήση στους χώρους του Κ.Α.Π.Η. 
οινοπνευματωδών ποτών (εκτός από τις περιπτώσεις των εκδηλώσεων όπου 
παρέχεται ελεγχόμενη ποσότητα από το προσωπικό), ούτε να παίζουν τα μέλη 
τυχερά παιχνίδια (χαρτιά, τάβλι κ.λ.π.). 

Οι εκδηλώσεις, οι εκδρομές, καθώς και τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται 
αποκλειστικά στα μέλη Κ.Α.Π.Η. Τα μέλη με την ενεργό συμμετοχή τους στα 
προγράμματα και την τακτική παρουσία τους στους χώρους των τμημάτων δύνανται 
και πρέπει να υποστηρίζουν την λειτουργία του. 

Επίσης, οφείλουν να μεριμνούν για τη θεώρηση της Κάρτας Μέλους, η οποία 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 
 
 
 

Άρθρο 15 
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 

Για την περίπτωση διακοπής της φιλοξενίας στα Κέντρα συντάσσεται αρχικά 
αναλυτική έκθεση τον/την υπεύθυνο/η του Κ.Α.Π.Η. Η έκθεση αυτή κατά περίπτωση 
προσυπογράφεται από κοινωνικό/ή λειτουργό. 



Η έκθεση διαβιβάζεται στον/στην Προϊστάμενο/η του αρμόδιου Τμήματος και 
στον/στην Προϊστάμενο/η της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, οι 
οποίοι και συντάσσουν «εισηγητή έκθεση διαγραφής μέλους» προς τον/την Δήμαρχο. 
Η «εισηγητική έκθεση» προσυπογράφεται από τον/την εκάστοτε αρμόδιο/ια 
Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο/η Δημοτικό/ή Σύμβουλο. 

Η διαγραφή μέλους ενεργείται πάντοτε με απόφαση Δημάρχου και εφόσον 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη 
συμπεριφορά μέλους του Κ.Α.Π.Η., τα οποία παρακωλύουν το έργο των κέντρων ή 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο κέντρο των υπολοίπων μελών κ.λ.π.). 

 
 
 

Άρθρο 16 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
 

Το κυλικείο δύναται να προσφέρει: 

 Ελληνικό καφέ ή καφέ φίλτρου 

 Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι κλπ) 

 Φρυγανιά ή κουλουράκι (συνοδευτικό καφέ-αφεψημάτων) 

 Αναψυκτικά 

 Κρέμα-ρυζόγαλο 
Τα εντευκτήρια-κυλικεία είναι διαθέσιμα για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη των κέντρων. 

 
 
 

Άρθρο 17 
 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Στο πλαίσιο των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται εκδρομές - 

μετακινήσεις με τον παρακάτω τρόπο: 
Τα τουριστικά γραφεία προσκομίζουν οικονομικές προσφορές στις οποίες 

περιλαμβάνεται η χιλιομετρική απόσταση, τα διόδια και ο Φ.Π.Α.  
Στις εκδρομές συμμετέχουν τα εγγεγραμμένα μέλη των κέντρων για το τρέχον 

έτος με επίδειξη της κάρτας μέλους. Κατά την εγγραφή στα εκδρομικά προγράμματα 
καταβάλλεται και το αντίτιμο. Επιστροφή του αντιτίμου γίνεται για μεν τις ημερήσιες 
εκδρομές, πρωινούς, απογευματινούς περιπάτους και θεατρικές παραστάσεις μέχρι 
δύο ημέρες (2) πριν την ημερομηνία υλοποίησής τους για δε τις πολυήμερες 
δραστηριότητες (εκδρομές) μέχρι τέσσερις ημέρες (4) πριν. 
 
 
 

Άρθρο 18 
 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 
π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. Όταν υπάρχει προγραμματισμένη δραστηριότητα λειτουργούν 
και σε απογευματινό ωράριο έως τις 19:30 μ.μ. 

Οι κλιματιζόμενοι χώροι των Κ.Α.Π.Η. με απόφαση της Διοίκησης είναι δυνατόν 
να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών κατά τις ημέρες καύσωνα. 
 
 



 
Άρθρο 19 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των ΚΑΠΗ και δεν περιλαμβάνεται 

στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται, ανάλογα με τη φύση και την σπουδαιότητα του, 
με έγγραφο της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ή με απόφαση του 
Δημάρχου ή με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημέρα ψήφισής του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Ανακαλείται και τροποποιείται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. Αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Κοινοποιείται σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου και παραμένει σε 
σημείο εμφανές και προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
 

                                                                              
                                                                                                                                                   
                      

    

 
Ημερομηνία  29/10/2020 

Η Συντάξασα 

 
Ημερομηνία 29/10/2020 
Η Αν/τρια  Προϊσταμένη 

Τμήματος 

 
Ημερομηνία 29/10/2020 

Η Προϊσταμένη 
 Διεύθυνσης 

 
 
 

  

 
Γ.ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 

 
Γ.ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 

 
ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

                                             
                   
 

                                      Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
  

 
 



                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Ο
     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

                                                                   

Συνοπτικού διαγωνισμού στις 18/6/2020, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, για τον έλεγχο 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου 

προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» Αριθ. Μελέτης. 24/2020. Προϋπολογισμού 
36.500,00€ Κ.Α. 30.7323.0067 πίστωση ΣΑΤΑ ΠΕ 30.000,00€. 

Στη Λαμία σήμερα την  29–10–2020 ημέρα  Πέμπτη και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογράφοντες: 
1) ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ως Πρόεδρος 
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΗΣ, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ ως μέλος 
3) ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, ως μέλος 

που συγκροτούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
387/2019 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 
επί της αριθ. 381/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στο γραφείο της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων (όπου διενεργήθηκε ο διαγωνισμός) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά 

Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

της 18
ης

 /06/2020. 
Η επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016 και το άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης,  

πρέπει να προβεί στον  έλεγχο δικαιολογητικών  της  προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» η οποία προσεκλήθη με το αριθ. 41488/16-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων για την υποβολή των δικαιολογητικών της σε σφραγισμένο φάκελο, 
με αριθμό Πρωτοκόλου προς την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ.  42572/23-10-2020,  στις 23/10/2020 και 
προέβη στην αποσφράγισή του, όπου βρέθηκαν τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  

1. απόσπασμα ποινικού μητρώου  
2. φορολογική ενημερότητα   
3. ασφαλιστική ενημερότητα (εταιρείας, έργων και στελεχών βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ.) 
4. πιστοποιητικά ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση 

5. υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο Α.4 του άρθρου 22 της διακηρυξης 
6. πιστοποιητικό ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της επιχείρησης απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
8. βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
9. υπεύθυνη δήλωση  σύμφωνα με το άρθρο 23.3 (ββ) της διακήρυξης 
10. υπεύθνη δήλωση ανεκτελέστου και βεβαιώσεις ανεκτελέστου 
Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι η προσωρινή ανάδοχος πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
Το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 

Λαμία, 29 – 10 – 2020  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΗΣ 
 
 
 

ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

  

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

 

Κατασκευή  παιδική ς χαρα ς ΑΜΕΑ 
στήν πλατει α Γιαννιτσιώ τή 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 

 
 
ΣΑΤΑ  Π.Ε. 

 Κ.Α.:  30.7322.0004 

 
CPV:  

45000000-7 Κατασκευαστικές 
εργασίες               

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  
Ε Ρ Γ Ο Υ  
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Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 
 
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδό χόυ  κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: 
 

«Κατασκευή  παιδική ς χαρα ς ΑΜΕΑ στήν πλατει α Γιαννιτσιώ τή» 
 

Εκτιμώ μενής αξι ας  282.258,06 Ευρώ    
(πλε όν 24 %Φ.Π.Α. : 67.741,94€   ), 

 
πόυ θα διεξαχθει  συ μφώνα με:  

α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς τής παρόυ σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθε τόυσα αρχή    :  Δήμος Λαμιέων  
Οδό ς  : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού   
Ταχ.Κώδ. : 35131 
Τήλ. : 2231067033, 2231351035,   

Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
Telefax : 2231022465 
E-mail : prallis@lamia-city.gr, gketsios@lamia-city.gr & 

seremeti@lamia-city.gr  
Πλήρόφόρι ες:  : Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),  

Γκέτσιος Ιωάννης, αρχιτέκτων μηχανικός, Σερεμέτη Ιωάννα, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός (συντάξαντες) 

1.2 Εργόδό τής ή  Κυ ριός τόυ Έργόυ: Δήμος Λαμιέων  

1.3 Φόρε ας κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: Δήμος Λαμιέων  

1.4 Πρόι σταμε νή Αρχή  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

1.5 Διευθυ νόυσα ή  Επιβλε πόυσα Υπήρεσι α : Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.6 Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   
ΕΡΓΩΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ. 
 

Εφό σόν όι ανώτε ρώ υπήρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλώ σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες ή  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανώτε ρώ υπήρεσι ες ή /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευή ς 
καταργήθόυ ν, συγχώνευτόυ ν ή  με όπόιόνδή πότε τρό πό μεταβλήθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής 
διαδικασι ας  συ ναψής ή  εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλώ σόυν α μεσα,  στόυς 
πρόσφε ρόντες5 ή  στόν ανα δόχό τα στόιχει α τών υπήρεσιώ ν ή  απόφαινό μενών όργα νών, τα όπόι α 
κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  δια δόχό τών εν λό γώ όργα νών πόυ υπεισε ρχόνται στα 
δικαιώ ματα και υπόχρεώ σεις τόυς. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν ε ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016, για τόν παρό ντα ήλεκτρόνικό  διαγώνισμό , ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) ή πρόκή ρυξή συ μβασής ό πώς δήμόσιευ εται στό ΚΗΜΔΗΣ6, 
β) ή παρόυ σα διακή ρυξή, 
γ) τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λώσής (Τ.Ε.Υ.Δ)7  
δ) τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πώς παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, 
ε) ό πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής,  
στ) τό τιμόλό γιό δήμόπρα τήσής,  
ζ) ή ειδική  συγγραφή  υπόχρεώ σεών, 
ή) ή τεχνική  συγγραφή  υπόχρεώ σεών  
ι) ή  τεχνική  περιγραφή , 
ια) ή τεχνική  μελε τή και τα σχε δια τής μελε τής, 
ιβ) τυχό ν συμπλήρώματικε ς πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  τήν 
αναθε τόυσα αρχή   επι  ό λών τών ανώτε ρώ 
 

2.2 Πρόσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δώρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή στα ε γγραφα τής 

συ μβασής στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χώ ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγώνισμόι ” τής πυ λής 

www.promitheus.gov.gr, καθώ ς και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς: www.lamia.gr 

mailto:prallis@lamia-city.gr
mailto:gketsios@lamia-city.gr
mailto:seremeti@lamia-city.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρώς, ή τόι ε ώς τήν 01/12/20208  ή αναθε τόυσα αρχή  παρε χει σε 

ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρώματικε ς 

πλήρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, τό αργό τερό στις 03/12/20209 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σώ τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 
και ώ ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό  φα κελό τόυ 
υπόσυστή ματός. 
 
Για τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς απαιτει ται να 
διαθε τόυν ψήφιακή  υπόγραφή , χόρήγόυ μενή από  πιστόπόιήμε νή αρχή  παρόχή ς ψήφιακή ς 
υπόγραφή ς και να εγγραφόυ ν στό ήλεκτρόνικό  συ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή  πυ λή 
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθώ ντας τή διαδικασι α εγγραφή ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ώς 1.4 τής 
Κόινή ς Υπόυργική ς Από φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νώσή όικόνόμικώ ν φόρε ών υπόβα λλει κόινή  πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεώτικα  υπόγρα φεται 
ψήφιακα , ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νώσή, ει τε από  
εκπρό σώπό  τόυς, νόμι μώς εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα , επι  πόινή  από ρριψής τής 
πρόσφόρα ς,  πρόσδιόρι ζεται ή ε κτασή και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νώσής, 
συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς αμόιβή ς μεταξυ  τόυς,  καθώ ς και ό 
εκπρό σώπός/συντόνιστή ς αυτή ς. 
 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
(α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 
 
(β) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 
 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν 
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφώνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτώσή αυτή, ό πρόσφέρών υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή  
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ώς 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ώς εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στήν περίπτώσή τής υπόβόλής  στόιχείών με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένών 
ήλεκτρόνικών αρχείών (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό 
πρόσφέρών να χαρακτήρίσει ώς εμπιστευτικά, σύμφώνα με τα ανώτέρώ αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υπόβάλλει ώς χώριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ώς 
χώριστό ήλεκτρόνικό αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένών ήλεκτρόνικών αρχείών πόυ να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανώτέρώ (υπό)φακέλόυς μέσώ τόυ 
υπόσυστήματός, όπώς περιγράφεται κατώτέρώ: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας και υπόβάλλόνται 
από τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και 
εφόσόν έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική 
υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένών πιστόπόιήτικών σύμφώνα 
με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντό ς τριώ ν (3) εργασι μών ήμερώ ν από  τήν ήλεκτρόνική  υπόβόλή  τών ώς α νώ στόιχει ών και 
δικαιόλόγήτικώ ν πρόσκόμι ζεται υπόχρεώτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στήν αναθε τόυσα αρχή , σε 
ε ντυπή μόρφή  και σε σφραγισμε νό φα κελό, ή πρώτό τυπή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς 10. 
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγώ υπόχρέώσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ. 
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν ήλεκτρόνικό χώρό 
«Συνήμμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτώσή (υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία τής 
πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσώ τών λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε 
εκτύπώσή ελέγχόυ όμαλότήτας τών επιμέρόυς πόσόστών έκπτώσής ανά όμάδα εργασιών, στήν 
περίπτώσή εφαρμόγής τής παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016. 
 
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» τών Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή 
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται από τόυς πρόσφέρόντες 
με εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή 
εγκεκριμένών πιστόπόιήτικών σύμφώνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. Κατά τή συστήμική 
υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς ελέγχόυς 
επιβεβαίώσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί  απόβόύν 
επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται  στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται 
και τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ 
χρήστή τών πρόσφερόντών, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθώσής. 
 
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπώθεί στό σύνόλό 
τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψήφιακά 
υπόγεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, σύμφώνα με τόυς όρόυς τής  παρόύσας διακήρυξής.11 
 
ζ)  Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
 
Στις ώς άνώ περιπτώσεις πόυ με τήν πρόσφόρά υπόβάλλόνται ιδιώτικά έγγραφα, αυτά γίνόνται 
απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φώτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνή δήλώσή, στήν όπόία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τόυς και 
ή όπόία φέρει υπόγραφή μετά τήν έναρξή ισχύός τής διαδικασίας σύναψής τής σύμβασής (ήτόι μετά 
τήν ήμερόμήνία δήμόσίευσής τής πρόκήρυξής τής σύμβασής στό ΚΗΜΔΗΣ)12. 
 
3.6  Απόσυρσή πρόσφόράς 

Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τών πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρει εγκεκριμένή 
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένών 
πιστόπόιήτικών σύμφώνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσώ 
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τής λειτόυργικότήτας «Επικόινώνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτόυσας αρχής, ή όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτήμα 
τόυ πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς στό υπόσύστήμα 
πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται 
να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσώ τόυ υπόσυστήματός έώς τήν καταλήκτική ήμερόμήνία 
υπόβόλής  τών πρόσφόρών. 
 
3.7 Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ε χόυν τήν υπόχρε ώσή να υπόγρα φόυν τα 
δικαιόλόγήτικα  τής πρόσφόρα ς με χρή σή πρόήγμε νής ήλεκτρόνική ς υπόγραφή ς, αλλα  μπόρει  να 
τα αυθεντικόπόιόυ ν με όπόιόνδή πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό, εφό σόν στή χώ ρα πρόε λευσή ς 
τόυς δεν ει ναι υπόχρεώτική  ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς υπόγραφή ς σε διαδικασι ες συ ναψής 
δήμόσι ών συμβα σεών. Στις περιπτώ σεις αυτε ς ή πρόσφόρα  συνόδευ εται με υπευ θυνή δή λώσή, 
στήν όπόι α δήλώ νεται ό τι, στή χώ ρα πρόε λευσής δεν πρόβλε πεται ή χρή σή πρόήγμε νής 
ψήφιακή ς υπόγραφή ς ή  ό τι, στή χώ ρα πρόε λευσής δεν ει ναι υπόχρεώτική  ή χρή σή πρόήγμε νής 
ψήφιακή ς υπόγραφή ς για τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής δήμόσι ών συμβα σεών. Η 
υπευ θυνή δή λώσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ φε ρει υπόγραφή  ε ώς και δε κα (10) ήμε ρες πριν 
τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς τών πρόσφόρώ ν13. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή 
δικαστική προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετα  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρώ ν, ό πώς όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής 

παρόυ σας, και πριν τήν ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  στόυς 

πρόσφε ρόντες τόν σχετικό  κατα λόγό συμμετεχό ντών, ό πώς αυτό ς παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα.  

 

β) Στή συνε χεια, τα με λή τής Επιτρόπή ς Διαγώνισμόυ 14, κατα  τήν ήμερόμήνι α και ώ ρα πόυ όρι ζεται 

στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας,  πρόβαι νόυν σε ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή τόυ υπόφακε λόυ 

«Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» και τόυ υπόφακε λόυ “Οικόνόμική  Πρόσφόρα ”.  

 

γ) Στόν ήλεκτρόνικό  χώ ρό «Συνήμμε να  Ηλεκτρόνικόυ  Διαγώνισμόυ », αναρτα ται από  τήν Επιτρόπή  

Διαγώνισμόυ  ό σχετικό ς κατα λόγός μειόδόσι ας,  πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνώ σή όι πρόσφε ρόντες. 

 

δ) Ακόλόυ θώς, ή Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, σε ε λεγχό τής όλό γραφής 

και αριθμήτική ς αναγραφή ς τών επιμε ρόυς πόσόστώ ν ε κπτώσής και τής όμαλή ς μεταξυ  τόυς σχε σής, 

βα σει τής παραγώγή ς σχετικόυ  ψήφιακόυ  αρχει όυ, με σα από  τό υπόσυ στήμα.  

Για τήν εφαρμόγή  τόυ ελε γχόυ όμαλό τήτας, χρήσιμόπόιει ται από  τήν Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ  ή με σή 

ε κπτώσή πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφώνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθώ σεις, καταχώρι ζόνται, κατα  τή 

σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  τής επιτρόπή ς, τό όπόι ό και υπόγρα φεται από  τα με λή τής. 

 

στ) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς 
τόυ α ρθρόυ 24.2 τής παρόυ σας κατα  τή σειρα  τής μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρώ τό μειόδό τή Αν 
ή όλόκλή ρώσή τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γώ τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  τών 
πρόσφόρώ ν ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρώ τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στήν περι πτώσή 
αυτή  ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ήμε ρες15.  
 
ζ) Η Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ , πριν τήν όλόκλή ρώσή τής συ νταξής  τόυ πρακτικόυ  τής, επικόινώνει  με 
τόυς εκδό τες πόυ αναγρα φόνται στις υπόβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να 
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διαπιστώ σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς. Αν διαπιστώθει  πλαστό τήτα εγγυήτική ς επιστόλή ς, ό υπόψή φιός 
απόκλει εται από  τόν διαγώνισμό , υπόβα λλεται μήνυτή ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχική ς δι ώξής, συ μφώνα με τις διατα ξεις τών α ρθρών 82 και επό μενα τόυ ν. 
3669/2008. 
 
ή) Η περιγραφό μενή διαδικασι α καταχώρει ται στό πρακτικό  τής Επιτρόπή ς Διαγώνισμόυ  ή  σε 
παρα ρτήμα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λή τής. 
Η Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ  όλόκλήρώ νει τή συ νταξή τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν μειόδό τή (ή  τή μαται ώσή τής 
διαδικασι ας), και υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ώς “εσώτερικό ”, 
με σώ τής λειτόυργι ας “επικόινώνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή . 16 
 
θ) Στή συνε χεια, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες και παρε χει πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα στόιχει α τών λόιπώ ν συμμετεχό ντών. Κατα  
τής από φασής αυτή ς χώρει  ε νστασή, κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 
 
ι) Επισήμαι νεται ό τι, σε περι πτώσή πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν τήν ι δια ακριβώ ς τιμή  (ισό τιμες), ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε γει τόν (πρόσώρινό ) ανα δόχό με κλή ρώσή μεταξυ  τών όικόνόμικώ ν φόρε ών 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλή ρώσή γι νεται ενώ πιόν τής Επιτρόπή ς Διαγώνισμόυ  και 
παρόυσι α τών όικόνόμικώ ν φόρε ών πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα και ώ ρα πόυ θα 
τόυς γνώστόπόιήθει   με σώ τής λειτόυργικό τήτας “επικόινώνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  τήν αξιόλό γήσή τών πρόσφόρώ ν, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής σχετική ς 
ήλεκτρόνική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σώ τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινώνι ας», 
τόν πρόσώρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας 10 ήμερώ ν 17 από  τήν κόινόπόι ήσή τής 
σχετική ς ε γγραφής κόινόπόι ήσής σε αυτό ν τα πρόβλεπό μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιόλόγήτικα  
πρόσώρινόυ  αναδό χόυ και τα απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής18. 
 
β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσώρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ήλεκτρόνικα , με σώ τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινώνι ας» στήν αναθε τόυσα αρχή . 
 
γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα παραπα νώ δικαιόλόγήτικα  ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ  
υπόβλή θήκαν και ό πρόσώρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει εντό ς τής πρόθεσμι ας τής παραγρα φόυ (α) 
αι τήμα πρός τήν Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ  για τήν παρα τασή τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς, τό όπόι ό 
συνόδευ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνυ εται ό τι ε χει αιτήθει  τή χόρή γήσή 
τών δικαιόλόγήτικώ ν, ή αναθε τόυσα αρχή  παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς τών δικαιόλόγήτικώ ν 
για ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή τών δικαιόλόγήτικώ ν από  τις αρμό διες αρχε ς. 

 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτώ σεις πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  τυχό ν ζήτή σει τήν πρόσκό μισή 
δικαιόλόγήτικώ ν κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής τών πρόσφόρώ ν και πριν από  τό στα διό 
κατακυ ρώσής, κατ’ εφαρμόγή  τής δια ταξής τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τήρόυμε νών τών αρχώ ν τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας19.  
Εντό ς τριώ ν (3) εργασι μών ήμερώ ν από  τήν ήλεκτρόνική  υπόβόλή  τών ώς α νώ στόιχει ών και 
δικαιόλόγήτικώ ν, συ μφώνα με τα ανώτε ρώ υπό  β) και γ) αναφερό μενα, πρόσκόμι ζόνται 
υπόχρεώτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε 
σφραγισμε νό φα κελό, τα ε γγραφα πόυ απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε πρώτό τυπή μόρφή , 
συ μφώνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κώ δικας Διόικήτική ς 
Διαδικασι ας'', ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τόν ε λεγχό τών παραπα νώ δικαιόλόγήτικώ ν διαπιστώθει  ό τι: 
I) τα στόιχει α πόυ δήλώ θήκαν με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λώσής (ΤΕΥΔ), ει ναι ψευδή  
ή  ανακριβή  ή  
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ii) αν δεν υπόβλήθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στήμα τα απαιτόυ μενα πρώτό τυπα ή  
αντι γραφα, τών παραπα νώ δικαιόλόγήτικώ ν, ή  
ii) αν από  τα δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μώς και εμπρόθε σμώς, δεν απόδεικνυ όνται όι 
ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς συ μφώνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ σας, 20 
 
απόρρι πτεται ή πρόσφόρα  τόυ πρόσώρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρώσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σώς 
επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τής τιμή ς τήρόυμε νής τής 
ανώτε ρώ διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτώσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρώσής τής αναθε τόυσας αρχή ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσώρινό ς ανα δόχός ει χε δήλώ σει με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λώσής (ΤΕΥΔ) ό τι πλήρόι  και όι όπόι ες επή λθαν ή  για τις όπόι ες ε λαβε γνώ σή ό 
πρόσώρινό ς ανα δόχός μετα  τήν δή λώσή και με χρι τήν ήμε ρα τής ειδόπόι ήσής/πρό σκλήσής για τήν 
πρόσκό μισή τών δικαιόλόγήτικώ ν κατακυ ρώσής (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τής 
αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ, πόυ ει χε πρόσκόμισθει , συ μφώνα με τό α ρθρό 15 τής 
παρόυ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λώσή, ή  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να ή  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα δικαιόλόγήτικα , ή  αν κανε νας 
από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πλήρόι  τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22, ή 
διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιώ νεται. 
 
 Η διαδικασι α ελε γχόυ τών ώς α νώ δικαιόλόγήτικώ ν όλόκλήρώ νεται με τή συ νταξή πρακτικόυ  από  
τήν Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται ή τυχό ν συμπλή ρώσή δικαιόλόγήτικώ ν κατα  τα 
όριζό μενα στήν παρα γραφό (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ21.  Η Επιτρόπή , στή συνε χεια,  τό κόινόπόιει , 
με σώ τής «λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινώνι ας», στήν αναθε τόυσα αρχή  για τή λή ψή από φασής. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  πρόβαι νει, μετα  τήν ε γκρισή τόυ ανώτε ρώ πρακτικόυ , στήν κόινόπόι ήσή τής 
από φασής κατακυ ρώσής, μαζι  με αντι γραφό ό λών τών πρακτικώ ν, σε κα θε πρόσφε ρόντα πόυ δεν 
ε χει απόκλεισθει  όριστικα ,22 εκτό ς από  τόν πρόσώρινό  ανα δόχό, συ μφώνα με τις κει μενες διατα ξεις, 
με σώ τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινώνι ας», και επιπλε όν αναρτα  τα Δικαιόλόγήτικα  τόυ 
πρόσώρινόυ  αναδό χόυ στόν χώ ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγώνισμόυ ». 
 
ε) Η συ ναψή τής συ μβασής επε ρχεται με τήν κόινόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρώσής στόν 
πρόσώρινό  ανα δόχό συ μφώνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 105 ώς ακόλόυ θώς : 
Μετα  τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ή ,  σε περι πτώσή 
α σκήσή  τής,  ό ταν παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής 
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτώσή α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής Α.Ε.Π.Π., ό ταν 
εκδόθει  από φασή επι  τής αι τήσής, με τήν επιφυ λαξή τής χόρή γήσής πρόσώρινή ς διαταγή ς, συ μφώνα 
με τα όριζό μενα στό τελευται ό εδα φιό τής παραγρα φόυ 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα  
τήν όλόκλή ρώσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, εφό σόν απαιτει ται, 
συ μφώνα με τα α ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσώρινό ς ανα δόχός, υπόβα λλει, εφό σόν 
απαιτει ται,  υπευ θυνή δή λώσή, μετα  από  σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς, με σώ τής 
λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινώνι ας” τόυ υπόσυστή ματός. Στήν υπευ θυνή δή λώσή, ή όπόι α 
υπόγρα φεται κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, δήλώ νεται ό τι, δεν ε χόυν επε λθει στό 
πρό σώπό  τόυ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ 
να διαπιστώθει  ό τι δεν ε χόυν εκλει ψει όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς τόυ α ρθρόυ 21, ό τι εξακόλόυθόυ ν 
να πλήρόυ νται τα κριτή ρια  επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22 και ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ 
ι διόυ α ρθρόυ,. Η υπευ θυνή δή λώσή ελε γχεται από  τήν Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ , ή όπόι α συντα σσει 
πρακτικό  πόυ συνόδευ ει τή συ μβασή23. 
 
Με σώ τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινώνι ας” τόυ υπόσυστή ματός κόινόπόιει ται ή από φασή 
κατακυ ρώσής στόν πρόσώρινό  ανα δόχό24. Με τήν ι δια από φασή  καλει ται ό ανα δόχός ό πώς  
πρόσε λθει σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για τήν υπόγραφή  τόυ συμφώνήτικόυ ,  θε τόντα ς τόυ ή 
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αναθε τόυσα αρχή  πρόθεσμι α πόυ δεν μπόρει  να υπερβαι νει τις ει κόσι (20) ήμε ρες από  τήν 
κόινόπόι ήσή ειδική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής, με σώ τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινώνι ας” τόυ 
υπόσυστή ματός, πρόσκόμι ζόντας, και τήν απαιτόυ μενή εγγυήτική  επιστόλή  καλή ς εκτε λεσής. Η εν 
λό γώ κόινόπόι ήσή επιφε ρει τα ε ννόμα απότελε σματα τής από φασής κατακυ ρώσής, συ μφώνα με 
όριζό μενα στήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.        
 
Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφώνήτικό , με σα στήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται 
στήν ειδική  πρό κλήσή, κήρυ σσεται ε κπτώτός, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή 
συμμετόχή ς τόυ και ακόλόυθει ται ή διαδικασι α τόυ α ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυ σας για  τόν πρόσφε ρόντα 
πόυ υπε βαλε τήν αμε σώς επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει 
τιμή ς25. Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για τήν υπόγραφή  τόυ συμφώνήτικόυ , ή 
διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιώ νεται, συ μφώνα με τήν περι πτώσή  β τής παραγρα φόυ 1  
τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή σύμβασή και 
έχει ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής αναθέτόυσας 
αρχής κατά παράβασή τής νόμόθεσίας τής Ευρώπαϊκής Ένώσής ή τής εσώτερικής νόμόθεσίας, 
δικαιόύται να ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή ενώπιόν τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής πράξής ή 
παράλειψής τής αναθέτόυσας αρχής, πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές αιτιάσεις 
πόυ δικαιόλόγόύν τό αίτήμά τόυ26.  

Σε περίπτώσή πρόσφυγής κατά πράξής τής αναθέτόυσας αρχής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής 
πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής στόν ενδιαφερόμενό 
όικόνόμικό φόρέα αν ή πράξή κόινόπόιήθήκε με ήλεκτρόνικά μέσα ή τήλεόμόιότυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν 
χρήσιμόπόιήθήκαν άλλα μέσα επικόινώνίας, άλλώς   

γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής πόυ βλάπτει τα 
συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα.  

Σε περίπτώσή παράλειψής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επόμένή τής συντέλεσής τής πρόσβαλλόμενής παράλειψής27. 

Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάσή και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ήλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιήμένόυ εντύπόυ και μέσώ τής λειτόυργικότήτας «Επικόινώνία» 
τόυ υπόσυστήματός πρός τήν Αναθέτόυσα Αρχή, επιλέγόντας κατά περίπτώσή τήν ένδειξή 
«Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και επισυνάπτόντας τό σχετικό έγγραφό σύμφώνα με τήν παρ. 3 τόυ 
άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δήμόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 
όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτώσή όλικής ή μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής 
τόυ ή σε περίπτώσή πόυ πριν τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής πρόσφυγής, ή αναθέτόυσα 
αρχή ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια.  

Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και ή άσκήσή τής κώλύόυν τή 
σύναψή τής σύμβασής επί πόινή ακυρότήτας, ή όπόία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετά 
από άσκήσή πρόσφυγής, σύμφώνα με τό άρθρό 368  τόυ ν. 4412/2016.  
 
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτώσή πόυ, κατά τή διαδικασία 
σύναψής τής παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά28. 
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Κατά τα λόιπά, ή άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κώλύει τήν πρόόδό τής διαγώνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθόύν πρόσώρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό άρθρό 366 τόυ ν.4412/2016. 

Η αναθέτόυσα αρχή, μέσώ τής λειτόυργίας τής «Επικόινώνίας»:   
α. Κόινόπόιεί τήν πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφώνα με τα 
πρόβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 
1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.  
 
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβασή στό σύνόλό τών στόιχείών τόυ διαγώνισμόύ και διαβιβάζει στήν 
Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόμενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 
τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφώνα και με τήν παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγήμένα επί τής βασιμότήτας τών πρόβαλλόμενών πραγματικών και 
νόμικών ισχυρισμών τής πρόσφυγής και τών ισχυρισμών τής αναθέτόυσας αρχής και, σε περίπτώσή 
παρέμβασής, τών ισχυρισμών τόυ παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλώ ή εν μέρει) ή απόρρίπτει τήν 
πρόσφυγή με απόφασή τής, ή όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ήμερών 
από τήν ήμέρα εξέτασής τής πρόσφυγής29. 

Σε περίπτώσή συμπλήρώματικής αιτιόλόγίας επί τής πρόσβαλλόμενής πράξής, αυτή υπόβάλλεται έώς 
και δέκα (10) ήμέρες πριν τήν συζήτήσή τής πρόσφυγής και κόινόπόιείται αυθήμερόν στόν 
πρόσφεύγόντα μέσώ τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με όπόιόδήπότε 
πρόσφόρό μέσό. Υπόμνήματα επί τών απόψεών και τής συμπλήρώματικής αιτιόλόγίας τής 
Αναθέτόυσας Αρχής κατατίθενται μέσώ τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έώς πέντε (5) ήμέρες πριν από 
τή συζήτήσή τής πρόσφυγής30. 

Η άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεσή για τήν άσκήσή τών ένδικών 
βόήθήμάτών  τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρώσής τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 
κατά τών εκτελεστών πράξεών ή παραλείψεών τής αναθέτόυσας αρχής. 

Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει τήν αναστόλή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής 
ΑΕΠΠ και τήν ακύρώσή τής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυ31. Δικαίώμα άσκήσής τών ίδιών 
ενδίκών βόήθήμάτών έχει και ή αναθέτόυσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν πρόδικαστική 
πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόήθήματα τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρώσής 
λόγίζόνται ώς συμπρόσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς πρός τήν 
ανώτέρώ απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή 
συντελεστεί αντιστόίχώς έώς τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστόλής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής 
αίτήσής ακύρώσής. 
 
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστόλής δεν εξαρτάται από τήν πρόήγόύμενή άσκήσή τής αίτήσής 
ακύρώσής. 
 
Η αίτήσή αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από 
τήν κόινόπόίήσή ή τήν πλήρή γνώσή32 τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και 
συζήτείται τό αργότερό εντός τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής 
αιτήσεώς αναστόλής κατατίθεται τό πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφώνα με τα ειδικότερα όριζόμενα 
στό άρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η άσκήσή αίτήσής αναστόλής κώλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν πρόσώρινή διαταγή 
ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά  ισχύος 
 
Σχετικα  με τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 5 α ρθρόυ 105 και 
135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα  
 
παρακα τώ. Σε περι πτώσή ασυμφώνι ας τών περιεχόμε νών σε αυτα  ό ρών, ή σειρα  ισχυ ός 
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καθόρι ζεται  ώς κατώτε ρώ.  
  

1. Τό συμφώνήτικό . 
2. Η παρόυ σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δήμόπρα τήσής  
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υπόχρεώ σεών (Ε.Σ.Υ.). 
6.  Η Τεχνική  Συγγραφή  Υπόχρεώ σεών (Τ.Σ.Υ)  
7. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής. 
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ συμπεριλαμβανόμε νών τών σχεδι ών  
10. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ.  

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσόνται υπόχρεώτικα  στήν ελλήνική  γλώ σσα και 

πρόαιρετικα  και σε α λλες γλώ σσες, συνόλικα  ή  μερικα . Σε περι πτώσή ασυμφώνι ας μεταξυ  τών 
τμήμα τών τών εγγρα φών τής συ μβασής πόυ ε χόυν συνταχθει  σε περισσσό τερες γλώ σσες, 
επικρατει  ή ελλήνική  ε κδόσή. Τυχό ν ενστα σεις υπόβα λλόνται στήν ελλήνική  γλώ σσα.  

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθώ ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσόνται στήν ελλήνική  γλώ σσα ή  συνόδευ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόυς στήν 
ελλήνική  γλώ σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, πόυ κυρώ θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  ιδιώτικα  ε γγραφα 
συνόδευ όνται από  μετα φρασή  τόυς στήν ελλήνική  γλώ σσα επικυρώμε νή ει τε από  πρό σώπό 
αρμό διό κατα  τις διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σώπό κατα  νό μό αρμό διό τής 
χώ ρας στήν όπόι α ε χει συνταχθει  ε γγραφό33. Επι σής, γι νόνται υπόχρεώτικα  απόδεκτα  ευκρινή  
φώτόαντι γραφα εγγρα φών πόυ ε χόυν εκδόθει  από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν επικυρώθει  
από  δικήγό ρό, συ μφώνα με τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 
2690/1999 “Κώ δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας”, αντικαταστα θήκε ώς α νώ με τό α ρθρό 1 
παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 

6.4.    Ενήμερώτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  ή  μή – με ειδικό  τεχνικό  
περιεχό μενό μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλή γλώ σσα, χώρι ς να συνόδευ όνται από  
μετα φρασή στήν ελλήνική  

6.5. Η  επικόινώνι α με τήν αναθε τόυσα αρχή , καθώ ς και μεταξυ  αυτή ς και τόυ αναδό χόυ, θα 
γι νόνται υπόχρεώτικα  στήν ελλήνική  γλώ σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τή δήμόπρα τήσή τόυ ε ργόυ, τήν εκτε λεσή τής συ μβασής και τήν κατασκευή  τόυ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις τών παρακα τώ νόμόθετήμα τών, ό πώς ισχυ όυν: 
- 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
- του ν. 4608/2019 (Α΄66) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. .—(Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016)- 
 

- του ν. 4605/2019 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
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που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση 
και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. —(Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4412/2016)», 

-  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» 34 
- 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,35 
- 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», 
- 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )36 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- του Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) (Α’112) όπως ισχύει. 

 
7.2 Οι διατα ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρώσή Κώ δικα Φό ρόυ Πρόστιθε μενής Αξι ας». 

 
7.3 Οι σε εκτε λεσή τών ανώτε ρώ διατα ξεών εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξεις37, καθώ ς και λόιπε ς 

διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρήτα  ή  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χή τής 
παρόυ σας καθώ ς και τό συ νόλό τών διατα ξεών τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , 
περιβαλλόντικόυ  και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξή (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμήνευτική  εγκυ κλιός πόυ διε πει τήν ανα θεσή και εκτε λεσή τόυ ε ργόυ τής παρόυ σας 
συ μβασής, ε στώ και αν δεν αναφε ρόνται ρήτα .  
 

7.4 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. Τό ε ργό με τι τλό «Κατασκευή  παιδική ς χαρα ς ΑΜΕΑ στήν πλατει α Γιαννιτσιώ τή»,  ει ναι 

ενταγμε νό στό Τεχνικό  Πρό γραμμα και τόν Πρόυ πόλόγισμό  τόυ Δή μόυ Λαμιε ών με Κ.Α  
30.7322.0004 και πι στώσή 150.000,00 €. 

 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις38 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 
περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υ ψόυς 0,07 % υπε ρ τών λειτόυργικώ ν αναγκώ ν τής 
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ών Συμβα σεών, συ μφώνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 
4013/201139, τής κρα τήσής υ ψόυς 0,06 % υπε ρ τών λειτόυργικώ ν αναγκώ ν τής Αρχή ς 
Εξε τασής Πρόδικαστικώ ν Πρόσφυγώ ν, συ μφώνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 
4412/2016, τής κρα τήσής 6%0, συ μφώνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' 
τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασής τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμώ ν και Μεταφόρώ ν (Β' 2235), καθώ ς και τής κρα τήσής 2,5%0 υπέρ των 
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή 
αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου, συ μφώνα με 
τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) και τής υπ' 
αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 από φασής τόυ  Υπόυργόυ  Μεταφόρώ ν (ΦΕΚ 
2780/τ.Β΄/4‐7‐2019).  

  
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ 
Έργόυ. 

  
8.3. Οι πλήρώμε ς θα γι νόνται συ μφώνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρώμή  τόυ εργόλαβικόυ  τιμή ματός θα γι νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχή 40 μπόρει , κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής τών πρόσφόρώ ν, να καλε σει τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, με σώ τής  λειτόυργικό τήτας τής ‘’Επικόινώνι ας” τόυ υπόσυστή ματός να 
συμπλήρώ σόυν ή  να διευκρινι σόυν τα ε γγραφα ή  δικαιόλόγήτικα  πόυ ε χόυν υπόβα λει, 
συμπεριλαμβανόμε νής και τής όικόνόμική ς τόυς πρόσφόρα ς, με σα σε ευ λόγή πρόθεσμι α, ή όπόι α δεν 
μπόρει  να ει ναι μικρό τερή από  επτα  (7) ήμε ρες από  τήν ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής σε αυτόυ ς τής 
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σχετική ς πρό σκλήσής, συ μφώνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις τών α ρθρών  102 και 103  
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδή πότε διευκρι νισή ή  συμπλή ρώσή πόυ υπόβα λλεται από  τόυς πρόσφε ρόντες ή  υπόψήφι όυς, 
χώρι ς να ε χει ζήτήθει  από  τήν αναθε τόυσα αρχή 41, δεν λαμβα νεται υπό ψή. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  ή από φασή με αρ. πρωτ. 34512 / 07.09.2020 για τήν 
ανα λήψή υπόχρε ώσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στώσής για τό όικόνόμικό  ε τός 2020.42 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι:  
«Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη» 

  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
        Ο πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε43                   282.937,55 € (πλε όν ΦΠΑ) 

και αναλυ εται σε: 
Δαπα νή Εργασιώ ν:                                                                                                    207.937,55 €  

        Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                             37.428,76 €  

Απρό βλεπτα44                                                                                                              36.804,95 € 
(πόσόστόυ  15% επι  τής δαπα νής εργασιώ ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          
πόυ αναλώ νόνται συ μφώνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016.  
 

           Ήτόι εκτιμώ μενή αξι α συ μβασής:                                                               282.258,06 €45 (πλε όν ΦΠΑ) 

Για έργα κατήγόρίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Πόσόν: 196.582,35 ευρώ 

Για έργα κατήγόρίας: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  Πόσόν: 11.355,20 ευρώ. 

Στό ανώτε ρώ πόσό  πρόβλε πεται αναθεώ ρήσή στις τιμε ς πόσόυ  86,81 ευρώ             

συ μφώνα με τό α ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016. 
 

Η παρόυ σα συ μβασή δεν υπόδιαιρει ται σε τμή ματα και ανατι θεται ώς ενιαι ό συ νόλό 
καθώ ς απότελει  ενιαι ό και αδιαι ρετό ε ργό για τόυς εξή ς λό γόυς: 46  
 
- Το φυσικό αντικείμενο αφορά σε ενιαία πραγματοποίηση υποδομής και όχι σε ανεξάρτητα 

στοιχεία διαφορετικών υποδομών.  

- Το έργο περιλαμβάνει όμοιες ή ομοειδείς εργασίες, που συνδέονται μεταξύ τους και 
διεξάγονται εντός καθορισμένης χρονικά και γεωγραφικά περιοχής. 

- Η ενιαία σύμβαση εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό σε σχέση με τους πολλούς αναδόχους, 
απαιτεί την τήρηση ενός και όχι πολλών χρονοδιαγραμμάτων, εξοικονομεί ανθρώπινους 

πόρους και συντελεί στην καλύτερη οργάνωση και εκτέλεση του έργου. 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
Οδό ς Γιαννιτσιώ τή & Κισσα βόυ, Δή μός Λαμιε ών 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Η παρούσα μελέτη αφορά έργο κατασκευής παιδικής χαράς προς χρήση από παιδιά με κινητικά 

προβλήματα. 
Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να γίνουν κατασκευές έχει εμβαδό 1.950,00 τετραγωνικών μέτρων 

συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών της εν λόγω παιδικής χαράς, πεζοδρομίων και χώρου φύτευσης. 

Ο καθαρός χώρος παιχνιδιού είναι 872,00 τετραγωνικά μέτρα. 

Θα κατασκευασθεί πεζοδρόμιο περιμετρικά της προς δημιουργία παιδικής χαράς και περιμετρικό τοιχίο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος (περίφραξη). Το πεζοδρόμιο 
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περιμετρικά θα επιστρωθεί από κυβόλιθο όμοιο με αυτόν που υφίσταται στην πλατεία. Το κιγκλίδωμα θα 

φέρει δύο δίφυλλες μεταλλικές θύρες με άνοιγμα ικανό για την είσοδο – έξοδο  οχημάτων βοήθειας. Όλα τα 

μεταλλικά μέρη θα χρωματισθούν. Στον εσωτερικό χώρο της Π.Χ. θα κατασκευαστεί βάση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Ένα τμήμα της θα επιστρωθεί με κυβόλιθο , τμήματα περιμετρικά των παιχνιδιών από ελαστικό  

τάπητα (τύπου χλοοτάπητα) για ασφάλεια από πτώση και η υπόλοιπη επιφάνεια από έγχρωμο σκυρόδεμα. 

Μετά την ολοκλήρωση του εσωτερικού της Π.Χ. θα τοποθετηθούν παιχνίδια κατάλληλα επιλεγμένα για 

χρήση από παιδιά – ΑμεΕΑ. Όλος ο χώρος θα ηλεκτροφωτιστεί , θα τοποθετηθούν παγκάκια, βρύση και 

κάδοι απορριμμάτων. Περιμετρικά αλλά και στον χώρο της πλατείας προβλέπεται δενδροφύτευση.  

Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία χώρου παιχνιδιού με στόχο τη χρήση του από ΑμεΕΑ σύμφωνα με τα 
πρότυπα που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 931/28492/2009 ώστε να λάβει πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
λειτουργίας με αποτέλεσμα την  αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τοπικά αλλά και του 
συνόλου του Δήμου Λαμιέων.  

 

Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό τών δήμόπρατόυ μενών ε ργών  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όυσιώδώ ς κατα  τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 
4 τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τήτα μεταβόλή ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις τών 
α ρθρών 13247 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται ή χρή σή τών «επι  ε λασσόν» δαπανώ ν με τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και περιόρισμόυ ς: 

 Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» τής πρόκή ρυξής, όυ τε όι πρόδιαγραφε ς τόυ ε ργόυ, ό πώς 
περιγρα φόνται στα συμβατικα  τευ χή, όυ τε καταργει ται όμα δα εργασιώ ν τής αρχική ς συ μβασής.  

 Δεν θι γεται ή πλήρό τήτα, πόιό τήτα και λειτόυργικό τήτα τόυ ε ργόυ.  

 Δεν χρήσιμόπόιει ται για τήν πλήρώμή  νε ών εργασιώ ν πόυ δεν υπή ρχαν στήν αρχική  συ μβασή.  

 Δεν υπερβαι νει ή δαπα νή αυτή , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιώτικό  Πι νακα Εργασιώ ν 
τόυ ε ργόυ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) τής συμβατική ς δαπα νής όμα δας εργασιώ ν τόυ 
ε ργόυ όυ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  (10%) τής δαπα νής τής αρχική ς αξι ας 
συ μβασής χώρι ς Φ.Π.Α., αναθεώ ρήσή τιμώ ν και απρό βλεπτες δαπα νες. Στήν αθρόιστική  αυτή  
ανακεφαλαι ώσή λαμβα νόνται υπό ψή μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νής από  μι α όμα δα εργασιώ ν σε 
α λλή. 
Τα πόσα  πόυ εξόικόνόμόυ νται, εφό σόν υπερβαι νόυν τα ανώτε ρώ ό ρια (20% ή  και 10%), 
μειώ νόυν ισό πόσα τή δαπα νή τής αξι ας συ μβασής χώρι ς Φ.Π.Α., αναθεώρή σεις και απρό βλεπτες 
δαπα νες. Για τή χρή σή τών «επι  ε λασσόν δαπανώ ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτώσή ή συ μφώνή 
γνώ μή τόυ Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στερα από  εισή γήσή τόυ φόρε α υλόπόι ήσής. 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς τών ε ργών στα όπόι α εφαρμό ζεται ή παρα γραφός αυτή  αναλυ εται σε Οι 
όμα δες εργασιώ ν, όι όπόι ες συντι θενται από  εργασι ες πόυ υπα γόνται σε ενιαι α υπόσυ νόλα τόυ 
τεχνικόυ  αντικειμε νόυ τών ε ργών, ε χόυν παρό μόιό τρό πό κατασκευή ς και επιδε χόνται τό ι διό 
πόσόστό  ε κπτώσής στις τιμε ς μόνα δας τόυς. Με από φασή τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμώ ν και 
Μεταφόρώ ν, ή όπόι α μετα  τήν ε κδόσή  τής θα ε χει εφαρμόγή  σε ό λα τα ώς α νώ ε ργα, 
πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες εργασιώ ν ανα  κατήγόρι α ε ργών. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε εκατόν ογδόντα (180)  ημερολογιακές 
ημέρες από  τήν ήμε ρα υπόγραφή ς τής συ μβασής48.  
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμήματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφώνα με τήν «ανόικτή  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ αυτόυ .  
  
13.2 Η όικόνόμική  πρόσφόρα  τών διαγώνιζόμε νών, θα συνταχθει  και υπόβλήθει  συ μφώνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .  
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13.3  Κα θε πρόσφε ρών μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . 49 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικώ ν πρόσφόρώ ν.50 
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για τήν συμμετόχή  στόν διαγώνισμό  απαιτει ται ή κατα θεσή από  τόυς συμμετε χόντες 

όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ α ρθρόυ 72  τόυ ν. 
4412/2016, εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  τών δύο 
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (2.823,00)   ευρώ . 51 

 Στήν περι πτώσή ε νώσής όικόνόμικώ ν φόρε ών, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει 
και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεώ σεις ό λών τών όικόνόμικώ ν φόρε ών 
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νώσή. 

 
15.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς περιλαμβα νόυν, συ μφώνα με τό α ρθρό 72 παρ. 

4 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχει α :  
 α) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής,  
 β) τόν εκδό τή,  
 γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ  Δήμο Λαμιέων  πρός τόν 

όπόι ό απευθυ νόνται,  
 δ) τόν αριθμό  τής εγγυ ήσής,  
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή,  
 στ) τήν πλή ρή επώνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτώσή ε νώσής αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νώ για κα θε με λός τής ε νώσής),  

 ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε 
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιώ ματός τής διαιρε σεώς και τής διζή σεώς, και ββ) ό τι 
σε περι πτώσή κατα πτώσής αυτή ς, τό πόσό  τής κατα πτώσής υπό κειται στό εκα στότε 
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ,  

 ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρώ ν,  

 θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή  τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,  
 ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ώσής από  τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό  τής 

εγγυ ήσής όλικα  ή  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ήμερώ ν μετα  από  απλή  ε γγραφή 
ειδόπόι ήσή εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.  
(Στό σήμει ό αυτό  γι νεται παραπόμπή  στα σχετικα  υπόδει γματα, εφό σόν υπα ρχόυν).  

 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα  

τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι με χρι 
8.10.2021, α λλώς ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή 
λή ξή τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τή λή ξή 
τόυς, τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς.  

 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα  από  γνώ μή τόυ 

Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρών απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ κατα  τή δια ρκεια 
ισχυ ός αυτή ς και στις περιπτώ σεις τόυ α ρθρόυ 4.2 τής παρόυ σας. 
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Η ε νστασή τόυ αναδό χόυ κατα  τής απόφα σεώς δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ 
πόσόυ  τής εγγυή σεώς. 

 
15.5  Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής 
 καλή ς εκτε λεσής. 
 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφώνα με τα 

ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 52. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)53 
 
16.1  Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση 
 
 
16.2  Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για τήν υπόγραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφώνα 

με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  

τής αξι ας τής συ μβασής, χώρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν ή  κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει στήν περι πτώσή παρα βασής τών ό ρών τής συ μβασής, 

ό πώς αυτή  ειδικό τερα όρι ζει. 

Σε περι πτώσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόι α 

συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεώμε νός να καταθε σει πριν 

τήν τρόπόπόι ήσή, συμπλήρώματική  εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  

τόυ πόσόυ  τής αυ ξήσής χώρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα  και χώρι ς διακρι σεις τήν 

εφαρμόγή  ό λών τών ό ρών τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς ή  τόυ 

κυρι όυ τόυ ε ργόυ ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με αιτιόλόγήμε νή από φασή 

τόυ Πρόι σταμε νόυ τής Διευθυ νόυσας Υπήρεσι ας, ιδι ώς μετα  τήν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτώσής 

τόυ αναδό χόυ. Η ε νστασή τόυ αναδό χόυ κατα  τής απόφα σεώς δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ 

πόσόυ  τής εγγυή σεώς. 

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν 

παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σχετική ς 

συ μβασής .  

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας  

Δεν προβλέπεται 54 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς τών α ρθρών 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστώτικα  ή 
χρήματόδότικά ιδρυ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τήν έννόια τών περιπτώσεών β΄ και γ΄ 
τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή- με λή τής 
Ένώσής ή  τόυ Ευρώπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χώ ρόυ ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν, συ μφώνα με τις 
ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ώμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκώ ν και Δανει ών, με παρακατα θεσή σε αυτό  
τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  πόσόυ . 55  

Αν συσταθει  παρακαταθή κή με γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φών στό Ταμει ό Παρακαταθήκώ ν 
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και Δανει ών, τα τόκόμερι δια ή  μερι σματα πόυ λή γόυν κατα  τή δια ρκεια τής εγγυ ήσής επιστρε φόνται 
μετα  τή λή ξή τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό  φόρε α. 
 

17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/ αναδό χόυ από  

ε ναν ή  περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νώ παραγρα φόυ, ανεξαρτή τώς τόυ υ ψόυς τών.   

Εα ν ή εγγυ ήσή εκδόθει  από  αλλόδαπό  πιστώτικό  ι δρυμα μπόρει  να συνταχθει  σε μι α από  τις επι σήμες 
γλώ σσες τής Ευρώπαι κή ς Ένώσής, αλλα  θα συνόδευ εται απαραι τήτα από  μετα φρασή στήν ελλήνική  
γλώ σσα, συ μφώνα και με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 6.3. τής παρόυ σας. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  επικόινώνει  με τόυς φόρει ς πόυ φε ρόνται να ε χόυν εκδώ σει τις εγγυήτικε ς 
επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστώ σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς56.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών57 ορίζεται η 
08/12/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 23.00. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
14/12/2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00. 

 

Αν, για λό γόυς ανώτε ρας βι ας ή  για τεχνικόυ ς λό γόυς δεν διενεργήθει  ή απόσφρα γισή κατα  τήν 

όρισθει σα ήμε ρα ή  αν με χρι τή με ρα αυτή  δεν ε χει υπόβλήθει  καμι α πρόσφόρα , ή απόσφρα γισή και ή 

καταλήκτική  ήμερόμήνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδή πότε α λλή ήμε ρα, με από φασή τής 

αναθε τόυσας αρχή ς. Η από φασή αυτή  κόινόπόιει ται  στόυς πρόσφε ρόντες, με σώ τής 

λειτόυργικό τήτας “Επικόινώνι α”,  πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερόμήνι α,  

και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν διαθε τει, καθώ ς και 

στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χώ ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγώνισμόι ” τής πυ λής 

www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή 

απόσφρα γισή τών πρόσφόρώ ν ή  δεν υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α ήμερόμήνι α, 

εφαρμόζόμε νών κατα  τα λόιπα  τών διατα ξεών τών δυ ό πρόήγόυ μενών εδαφι ών.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε υπόβαλλό μενή πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγώνισμό  κατα  τή δια ταξή τόυ 

α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στήμα εννε α (9) μήνώ ν58, από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής 

πρόθεσμι ας υπόβόλή ς τών πρόσφόρώ ν. 

Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής 
συμμετόχή ς. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η πρόκή ρυξή συ μβασής 59 και ή παρόυ σα Διακή ρυξή δήμόσιευ θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www.lamia.gr), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συ μφώνα με τό α ρθρό 2 τής παρόυ σας. 
 
3. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό  Τυ πό60, συ μφώνα με τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 
Τα ε ξόδα τών εκ τής κει μενής νόμόθεσι ας απαραι τήτών δήμόσιευ σεών τής πρόκή ρυξής τής 

δήμόπρασι ας στήν όπόι α αναδει χθήκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν πρώ τό 

λόγαριασμό  πλήρώμή ς τόυ ε ργόυ.  Τα ε ξόδα δήμόσιευ σεών τών τυχό ν πρόήγόυ μενών διαγώνισμώ ν 

για τήν ανα θεσή τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθώ ς και τα ε ξόδα τών μή απαραι τήτών εκ τόυ νό μόυ 

δήμόσιευ σεών βαρυ νόυν τήν αναθε τόυσα αρχή  και καταβα λλόνται από  τις πιστώ σεις τόυ ε ργόυ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβασή ανατι θεται βα σει τόυ κριτήρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 τής παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τή συμμετόχή  βα σει τής παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας και πλήρόι  τα 
κριτή ρια επιλόγή ς τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαι ώμα συμμετόχή ς ε χόυν φυσικα  ή  νόμικα  πρό σώπα, ή  ενώ σεις αυτώ ν 61 πόυ 
δραστήριόπόιόυ νται σε έργα κατήγόρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 62και πόυ 
ει ναι εγκατεστήμε να σε: 
α) σε κρα τός-με λός τής Ένώσής, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρώπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χώ ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χώ ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρώ σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή δήμό σια 
συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειώ σεις τόυ σχετικόυ  με 
τήν Ένώσή Πρόσαρτή ματός I τής ώς α νώ Συμφώνι ας, καθώ ς και 
δ) σε τρι τες χώ ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στήν περι πτώσή γ΄ τής παρόυ σας παραγρα φόυ και ε χόυν 
συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφώνι ες με τήν Ένώσή σε θε ματα διαδικασιώ ν ανα θεσής δήμόσι ών 
συμβα σεών. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνώμε να ει τε ώς με λός ε νώσής.63, 
 
21.3 Οι ενώ σεις όικόνόμικώ ν φόρε ών συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς τών παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
και τών παρ. 1 (ε)  και 3 (β) τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γώ ενώ σεις να περιβλήθόυ ν συγκεκριμε νή νόμική  μόρφή  για τήν υπόβόλή  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτώσή πόυ ή ε νώσή αναδειχθει  ανα δόχός ή νόμική  τής μόρφή  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται ή υ παρξή ενό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μήτρώ όυ για τήν ε νώσή (πχ 
κόινόπραξι α). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνώμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς.  

Στήν περι πτώσή ε νώσής όικόνόμικώ ν φόρε ών, ισχυ όυν τα εξή ς : 

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, αυτε ς θα πρε πει να ικανόπόιόυ νται 
από  κα θε με λός τής ε νώσής  

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Β τής παρόυ σας, κα θε με λός τής ε νώσής θα πρε πει να 
ει ναι εγγεγραμμε νό στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρώ ό, συ μφώνα με τα ειδικό τερα στό ώς α νώ 
α ρθρό, τόυλα χιστόν σε μια από  τις κατήγόρι ες πόυ αφόρα  στό υπό  ανα θεσή ε ργό. Περαιτε ρώ, 
αθρόιστικα  πρε πει να καλυ πτόνται ό λες όι κατήγόρι ες τόυ ε ργόυ.  
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρών αποκλείεται από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι α συ ναψής συ μβασής, εφό σόν 
συντρε χει στό πρό σώπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνώμε νό φυσικό  ή  νόμικό  πρό σώπό) ή  σε ε να από  
τα με λή τόυ (αν πρό κειται περι  ε νώσής όικόνόμικώ ν φόρε ών) ε νας από  τόυς λό γόυς τών παρακα τώ 
περιπτώ σεών: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ  αμετα κλήτή64 καταδικαστική  από φασή για ε ναν από  τόυς 
ακό λόυθόυς λό γόυς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πώς αυτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 24ής Οκτώβρι όυ 2008, για τήν καταπόλε μήσή τόυ όργανώμε νόυ 
εγκλή ματός (ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ό πώς όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής συ μβασής περι  τής καταπόλε μήσής τής διαφθόρα ς 
στήν όπόι α ενε χόνται υπα λλήλόι τών Ευρώπαι κώ ν Κόινότή τών ή  τών κρατώ ν-μελώ ν τής Ένώσής (ΕΕ 
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα γραφό 1 τόυ α ρθρόυ 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 22ας Ιόυλι όυ 2003, για τήν καταπόλε μήσή τής δώρόδόκι ας στόν 
ιδιώτικό  τόμε α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ό πώς όρι ζεται στήν κει μενή νόμόθεσι α ή  
στό εθνικό  δι καιό τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, 

γ) απάτη, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 1 τής συ μβασής σχετικα  με τήν πρόστασι α τών όικόνόμικώ ν 
συμφερό ντών τών Ευρώπαι κώ ν Κόινότή τών (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόι α κυρώ θήκε με 
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, ό πώς 
όρι ζόνται, αντιστόι χώς, στα α ρθρα 1 και 3 τής από φασής-πλαι σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 
13ής Ιόυνι όυ 2002, για τήν καταπόλε μήσή τής τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή  ήθική  
αυτόυργι α ή  συνε ργεια ή  από πειρα δια πραξής εγκλή ματός, ό πώς όρι ζόνται στό α ρθρό 4 αυτή ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, 
ό πώς αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 τής Οδήγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρώπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ τής 26ής Οκτώβρι όυ 2005, σχετικα  με τήν πρό λήψή τής χρήσιμόπόι ήσής τόυ 
χρήματόπιστώτικόυ  συστή ματός για τή νόμιμόπόι ήσή εσό δών από  παρα νόμες δραστήριό τήτες και τή 
χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόι α ενσώματώ θήκε στήν 
εθνική  νόμόθεσι α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πώς όρι ζόνται στό α ρθρό 2 τής 
Οδήγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρώπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Απριλι όυ 2011, για 
τήν πρό λήψή και τήν καταπόλε μήσή τής εμπόρι ας ανθρώ πών και για τήν πρόστασι α τών θυμα τών 
τής, καθώ ς και για τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόι α ενσώματώ θήκε στήν εθνική  νόμόθεσι α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σής ό ταν τό πρό σώπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ εκδό θήκε  
αμετα κλήτή καταδικαστική  από φασή ει ναι με λός τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  
όργα νόυ τόυ εν λό γώ όικόνόμικόυ  φόρε α ή  ε χει εξόυσι α εκπρόσώ πήσής, λή ψής απόφα σεών ή  
ελε γχόυ σε αυτό . 

Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιόρισμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), πρόσώπικώ ν εταιρειώ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιώτικώ ν Κεφαλαιόυχικώ ν Εταιρειώ ν ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρε ώσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ, αφόρα   
τόυς διαχειριστε ς. 

Στις περιπτώ σεις ανώνυ μών εταιρειώ ν (Α.Ε.), ή υπόχρε ώσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ  αφόρα   τόν 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό, καθώ ς και ό λα τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ. 

Στις περιπτώ σεις τών συνεταιρισμώ ν, ή εν λό γώ υπόχρε ώσή αφόρα  τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  

Συμβόυλι όυ65. 
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22.A.2 Όταν ό  πρόσφε ρών ε χει αθετή σει τις υπόχρεώ σεις τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρών ή  
εισφόρώ ν κόινώνική ς ασφα λισής και αυτό  ε χει διαπιστώθει  από  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ , συ μφώνα με διατα ξεις τής χώ ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ή  τήν 
εθνική  νόμόθεσι α ή /και ή αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ό 
πρόσφε ρών ε χει αθετή σει τις υπόχρεώ σεις τόυ ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  φό ρών ή  εισφόρώ ν 
κόινώνική ς ασφα λισής. 

Αν ό πρόσφε ρών ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεώ σεις 
τόυ πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινώνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν, τό σό τήν κυ ρια, ό σό και τήν 
επικόυρική  ασφα λισή. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρών, ό ταν ε χει εκπλήρώ σει τις υπόχρεώ σεις τόυ, ει τε καταβα λλόντας τόυς 
φό ρόυς ή  τις εισφόρε ς κόινώνική ς ασφα λισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμε νών, κατα  περι πτώσή, 
τών δεδόυλευμε νών τό κών ή  τών πρόστι μών, ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για τήν 
καταβόλή  τόυς. 

22.Α.2α  Η αναθε τόυσα αρχή  γνώρι ζει ή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ε χόυν 
επιβλήθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, με σα σε χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετώ ν πριν από  τήν 
ήμερόμήνι α λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σώ ματός 
Επιθεώ ρήσής Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νόμόθεσι ας πόυ χαρακτήρι ζόνται, συ μφώνα με 
τήν υπόυργική  από φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πώς εκα στότε ισχυ ει, ώς «υψήλή ς» ή  «πόλυ  
υψήλή ς» σόβαρό τήτας, όι όπόι ες πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  τρεις (3) διενεργήθε ντες ελε γχόυς, ή  
ββ) δυ ό (2) πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σώ ματός 
Επιθεώ ρήσής Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νόμόθεσι ας πόυ αφόρόυ ν τήν αδή λώτή 
εργασι α, όι όπόι ες πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  δυ ό (2) διενεργήθε ντες ελε γχόυς.  
Οι υπό  αα΄ και ββ΄ κυρώ σεις πρε πει να ε χόυν απόκτή σει τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ 66. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:67 

(α) ε χει αθετή σει τις υπόχρεώ σεις πόυ πρόβλε πόνται στήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτώ χευσή ή  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής ή  ειδική ς 
εκκαθα ρισής ή  τελει  υπό  αναγκαστική  διαχει ρισή από  εκκαθαριστή  ή  από  τό δικαστή ριό ή  ε χει 
υπαχθει  σε διαδικασι α πτώχευτικόυ  συμβιβασμόυ  ή  ε χει αναστει λει τις επιχειρήματικε ς τόυ 
δραστήριό τήτες ή  εα ν βρι σκεται σε όπόιαδή πότε ανα λόγή κατα στασή πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια 
διαδικασι α, πρόβλεπό μενή σε εθνικε ς διατα ξεις νό μόυ. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να μήν απόκλει ει 
ε ναν όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ τών καταστα σεών πόυ αναφε ρόνται στήν 
παραπα νώ περι πτώσή, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γώ 
φόρε ας ει ναι σε θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νόντας υπό ψή τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα 
με τρα για τή συνε χισή τής επιχειρήματική ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),  

(γ) υπα ρχόυν επαρκώ ς ευ λόγες ενδει ξεις πόυ όδήγόυ ν στό συμπε ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
συνή ψε συμφώνι ες με α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς με στό χό τή στρε βλώσή τόυ ανταγώνισμόυ , 

δ) εα ν μι α κατα στασή συ γκρόυσής συμφερό ντών κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 
δεν μπόρει  να θεραπευθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα στασή στρε βλώσής τόυ ανταγώνισμόυ  από  τήν πρό τερή συμμετόχή  τών όικόνόμικώ ν 
φόρε ών κατα  τήν πρόετόιμασι α τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρή  ή  επαναλαμβανό μενή πλήμμε λεια κατα  τήν 
εκτε λεσή όυσιώ δόυς απαι τήσής στό πλαι σιό πρόήγόυ μενής δήμό σιας συ μβασής, πρόήγόυ μενής 
συ μβασής με αναθε τόντα φόρε α ή  πρόήγόυ μενής συ μβασής παραχώ ρήσής πόυ ει χε ώς απότε λεσμα 
τήν πρό ώρή καταγγελι α τής πρόήγόυ μενής συ μβασής, απόζήμιώ σεις ή  α λλες παρό μόιες κυρώ σεις,  
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(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός σόβαρώ ν ψευδώ ν δήλώ σεών κατα  τήν παρόχή  τών 
πλήρόφόριώ ν πόυ απαιτόυ νται για τήν εξακρι βώσή τής απόυσι ας τών λό γών απόκλεισμόυ  ή  τήν 
πλή ρώσή τών κριτήρι ών επιλόγή ς, ε χει απόκρυ ψει τις πλήρόφόρι ες αυτε ς ή  δεν ει ναι σε θε σή να 
πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγήτικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγή  τόυ α ρθρόυ 23 τής παρόυ σας,  

(ή) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρήσε να επήρεα σει με αθε μιτό τρό πό τή διαδικασι α λή ψής 
απόφα σεών τής αναθε τόυσας αρχή ς, να απόκτή σει εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτήμα στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανήτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να επήρεα σόυν όυσιώδώ ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλεισμό , τήν επιλόγή  ή  τήν ανα θεσή, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτώμα, τό όπόι ό θε τει σε 
αμφιβόλι α τήν ακεραιό τήτα  τόυ. 

22.Α.4.  Απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής (διαγώνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγή ς τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 68 

22.Α.5. Η αναθε τόυσα αρχή  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή 
δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς βρι σκεται λό γώ πρα ξεών 
ή  παραλει ψεών αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τή διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτώ σεις τών 
πρόήγόυ μενών παραγρα φών.  

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.69 

22.Α.6. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται στις 
παραγρα φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.470  μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α πρόκειμε νόυ να απόδει ξει 
ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν τήν αξιόπιστι α τόυ, παρό τι συντρε χει ό σχετικό ς 
λό γός απόκλεισμόυ . Εα ν τα στόιχει α κριθόυ ν επαρκή , ό εν λό γώ όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται 
από  τή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. Τα με τρα πόυ λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτήσή με τή σόβαρό τήτα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ πόινικόυ  
αδική ματός ή  τόυ παραπτώ ματός. Αν τα με τρα κριθόυ ν ανεπαρκή , γνώστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  
φόρε α τό σκεπτικό  τής από φασής αυτή ς. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , με τελεσι δική 
από φασή, από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχώ ρήσής δεν 
μπόρει  να κα νει χρή σή τής ανώτε ρώ δυνατό τήτας κατα  τήν περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται 
στήν εν λό γώ από φασή στό κρα τός - με λός στό όπόι ό ισχυ ει ή από φασή. 

22.Α.7. Η από φασή για τήν διαπι στώσή τής επα ρκειας ή  μή τών επανόρθώτικώ ν με τρών κατα  τήν 
πρόήγόυ μενή παρα γραφό εκδι δεται συ μφώνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 

22.Α.8. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ τόυ ε χει επιβλήθει , με τήν κόινή  υπόυργική  από φασή τόυ α ρθρόυ 74 
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή  τόυ απόκλεισμόυ  απόκλει εται αυτόδι καια και από  τήν παρόυ σα 
διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 71 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, απαιτει ται  όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρώ ό πόυ τήρει ται στό 
κρα τός εγκατα στασή ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα 
απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μήτρώ ό Εργόλήπτικώ ν Επιχειρή σεών (Μ.Ε.ΕΠ.) τόυ α ρθρόυ 
21 τής παρόυ σας72 ό πώς αυτό  ισχυ ει κατα  τα αναλυτικα  όριζό μενα στό Π.Δ. 71/2019, ιδι ώς κατα  τήν 
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μεταβατική  περι όδό εφαρμόγή ς τόυ Μήτρώ όυ Εργόλήπτικώ ν Επιχειρή σεών Δήμόσι ών Έργών 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (α ρθ. 65 τόυ Π.Δ. 71/2019, ό πώς ισχυ ει)73.  

Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τής Ευρώπαι κή ς Ένώσής απαιτει ται να 
ει ναι εγγεγραμμε νόι στα Μήτρώ α τόυ παραρτή ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια74  

Η Οικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, όρι ζεται στα α ρθρα 75 και 76 τόυ Ν.4412/2016 ώς 
ισχυ ει, ανα  κατήγόρι α τής παρόυ σας Διακή ρυξής (α ρθρό 21, Δικαιόυ μενόι συμμετόχή ς στή διαδικασι α 
συ ναψής συ μβασής). 

Οι όικόνόμικόι  φόρει ς στις κατήγόρι ες ε ργών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
αντι στόιχα απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μήτρώ ό Εργόλήπτικώ ν Επιχειρή σεών (Μ.Ε.Ε.Π.) 
στήν αντι στόιχή τα ξή ό πώς όρι ζεται στό α ρθρό 23.4 τής παρόυ σας και όφει λόυν να πλήρόυ ν τις 
απαιτή σεις όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας, ό πώς περιγρα φόνται στό Π.Δ. 71/03-07-
2019, ανα  κατήγόρι α Μ.Ε.ΕΠ. αντι στόιχή με τήν εκτιμώ μενή αξι α τής συ μβασής (καταθε σεις σε 
τρα πεζα, πα για στόιχει α για τις τα ξεις, ι δια κεφα λαια, δει κτες βιώσιμό τήτας κλπ). 

α) Ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να 
υπερβαι νόυν τα ανώ τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικώ ν συμβα σεών, 
συ μφώνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πώς ισχυ ει. [ΤΕΥΔ 
έργόυ (όπώς αυτό έχει αναρτήθεί στό ΕΣΗΔΗΣ) Μέρός IV,  Β: Οικόνόμική και Χρήματόόικόνόμική 
επάρκεια, παρ. 6α] 

(β) Για τήν απόδειξή τής όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επάρκειας όι όικόνόμικόί φόρείς 

υπόχρεόύνται να καταθέσόυν τα δικαιόλόγήτικά τής παρ. 23.5 τόυ άρθρόυ 23 τής παρόύσας 

Διακήρυξής.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα75  

1. Όσόν αφόρά στήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα, για τήν παρόύσα διαδικασία σύναψής 

σύμβασής, όι όικόνόμικόί φόρείς απαιτείται να πλήρόύν τις ελάχιστες απαιτήσεις τόυ άρθρόυ 52, παρ. 

2 και 1 και τών άρθρών 12 και 13 τόυ Π.Δ. 71/2019, στις κατήγόρίες έργόυ τόυ άρθρόυ 21 τής 

παρόύσας, αντίστόιχα, όπώς αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά όριζόμενα στό Π.Δ. 71/2019, ιδίώς κατά 

τήν μεταβατική περίόδό εφαρμόγής τόυ Μήτρώόυ Εργόλήπτικών Επιχειρήσεών Δήμόσίών Έργών 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 τόυ Π.Δ. 71/2019, όπώς ισχύει). 

2. Στήν περίπτώσή πόυ, ό πρόσφέρών απότελεί ένώσή όικόνόμικών φόρέών, πόυ είναι 

εγκατεστήμένός στήν Ελλάδα, ισχύόυν τα πρόβλεπόμενα στό άρθρό 76, παρ.3 σήμείό (β) τόυ Ν. 

4412/2016, όπώς έχει τρόπόπόιήθεί και ισχύει.  

Για τήν απόδειξή τής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότήτας όι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόυ 
δεν είναι γραμμένόι σε επίσήμό κατάλόγό αναγνώρισμένών εργόλήπτών, υπόχρεόύνται να 
καταθέσόυν τα δικαιόλόγήτικά τόυ εδαφίόυ β) & γ) τής παρ. 23.4 τόυ άρθρόυ 23 τής παρόύσας.. 

Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς θα πρέπει να διαθέτόυν τόυς απαραίτήτόυς ανθρώπινόυς πόρόυς 

και τήν εμπειρία για να εκτελέσόυν τήν σύμβασή σε κατάλλήλό επίπεδό πόιότήτας. Συγκεκριμένα 

απαιτόύνται κατ’ ελάχιστόν να πλήρόύνται όι ανώτέρώ πρόϋπόθέσεις κατ’ αντιστόιχία με τόυς 

όικόνόμικόύς φόρείς πόυ είναι εγκαταστήμένόι στήν Ελλάδα και να απόδεικνύόυν ότι έχόυν εκτελέσει 

έργα παρόμόια με τό δήμόπρατόύμενό, από πόιότική και πόσότική άπόψή και να πρόσκόμίσόυν 

κατάλόγό τών εργασιών πόυ εκτελέστήκαν τήν τελευταία πενταετία, κατά μέγιστό όριό, 

συνόδευόμενός από πιστόπόιήτικά όρθής εκτέλεσής και όλόκλήρώσής τών σήμαντικότερών 

εργασιών και δήλώσή σχετικά με τα μήχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τόν τεχνικό εξόπλισμό πόυ 

διαθέτει ό εργόλήπτής για τήν εκτέλεσή τής σύμβασής.  
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης76 

ΔΕΝ  απαιτόύνται. 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στήρι ζεται στις 
ικανό τήτες α λλών φόρε ών, ασχε τώς τής νόμική ς φυ σής τών δεσμώ ν τόυ με αυτόυ ς. 

Η αναθε τόυσα αρχή  ελε γχει, συ μφώνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, 
στις ικανό τήτες τών όπόι ών πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρών, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια 
επιλόγή ς και εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή. Όσόν 
αφόρα  τα κριτή ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδώ ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόυ 
όρι ζόνται στήν περι πτώσή στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α ν. 
4412/2016 ή  με τήν σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τήτες α λλών φόρε ών μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για 
τις όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες α λλών φόρε ών ό σόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ 
σχετι ζόνται με τήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 
φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόι77  για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περι πτώσή ε νώσής όικόνόμικώ ν φόρε ών, ή ε νώσή μπόρει  να στήρι ζεται στις ικανό τήτες τών 
συμμετεχό ντών στήν ε νώσή ή  α λλών φόρε ών (για τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και 
χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  με τήν τεχνική  και επαγγελματική  
ικανό τήτα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής78 
 

23.1 Κατα  τήν υπόβόλή  πρόσφόρώ ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λώσής (ΤΕΥΔ) τόυ α ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό απότελει  ενήμερώμε νή 
υπευ θυνή δή λώσή, με τις συνε πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ώς προκαταρκτική απόδειξη πρός 
αντικατα στασή τών πιστόπόιήτικώ ν πόυ εκδι δόυν δήμό σιες αρχε ς ή  τρι τα με ρή, επιβεβαιώ νόντας ό τι 
ό εν λό γώ όικόνόμικό ς φόρε ας πλήρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, 
β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς τα όπόι α ε χόυν καθόριστει , συ μφώνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε τής 
παρόυ σας. 
 
Σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, μπόρει  να ζήτήθει  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να δικαιόλόγήτικα  τής επό μενής παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγώγή  τής διαδικασι ας. 
 
Τό ΤΕΥΔ μπόρει  να υπόγρα φεται ε ώς δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς 
τών πρόσφόρώ ν79. 
 
Κατα  τήν υπόβόλή  τόυ ΤΕΥΔ, ει ναι δυνατή , με μό νή τήν υπόγραφή  τόυ κατα  περι πτώσή εκπρόσώ πόυ 
τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ή πρόκαταρκτική  από δειξή τών λό γών απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό 
α ρθρό 22.Α.1 τής παρόυ σας, για τό συ νόλό τών φυσικώ ν πρόσώ πών πόυ ει ναι με λή τόυ διόικήτικόυ , 
διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ ή  ε χόυν εξόυσι α εκπρόσώ πήσής, λή ψής απόφα σεών ή  
ελε γχόυ σε αυτό ν 80. 
 
Ως εκπρό σώπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για τήν εφαρμόγή  τόυ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σώπός αυτόυ , ό πώς πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  ή  τό πρακτικό  εκπρόσώ πήσή ς τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς ή  τό αρμόδι ώς εξόυσιόδότήμε νό φυσικό  πρό σώπό να 
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εκπρόσώπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για διαδικασι ες συ ναψής συμβα σεών ή  για τή συγκεκριμε νή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής81. 
 
Στήν περι πτώσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νώσή όικόνόμικώ ν φόρε ών, τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λώσής ( ΤΕΥΔ), υπόβα λλεται χώριστα  από  κα θε με λός τής ε νώσής. 
 
Στήν περι πτώσή πόυ πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας δήλώ νει στό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής 
Δή λώσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρό θεσή  τόυ για ανα θεσή υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΤΕΥΔ 
και τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στήν περι πτώσή πόυ πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες ενό ς ή  
περισσό τερών φόρε ών υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ τό δικό  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  κα θε φόρε α στις 
ικανό τήτες τόυ όπόι όυ στήρι ζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Τό δικαι ώμα συμμετόχή ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς, ό πώς όρι στήκαν στα α ρθρα 21 
και 22 τής παρόυ σας, κρι νόνται κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς, κατα  τήν υπόβόλή  τών 
δικαιόλόγήτικώ ν, συ μφώνα με τό α ρθρό 4.2 (α εώς δ) και κατα  τή συ ναψή τής συ μβασής, συ μφώνα 
με τό α ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυ σας 
 
Στήν περι πτώσή πόυ πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νώσή αυτώ ν στήρι ζεται στις ικανό τήτες 
α λλών φόρε ών, συ μφώνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ σας, όι φόρει ς στήν ικανό τήτα τών όπόι ών 
στήρι ζεται ό πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νώσή αυτώ ν, υπόχρεόυ νται στήν υπόβόλή  τών 
δικαιόλόγήτικώ ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής 
παρόυ σας και ό τι πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς κατα  περι πτώσή (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας υπόχρεόυ ται να αντικαταστή σει ε ναν φόρε α στήν ικανό τήτα τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται, εφό σόν ό τελευται ός δεν πλήρόι  τό σχετικό  κριτή ριό επιλόγή ς ή  για τόν όπόι ό συντρε χόυν 
λό γόι απόκλεισμόυ  τών παραγρα φών 1, 2, 2α και 482  τόυ α ρθρόυ 22 Α.  

 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγήτικα  ή  α λλα απόδεικτικα  
στόιχει α, αν και στό με τρό πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει τή δυνατό τήτα να λαμβα νει τα πιστόπόιήτικα  
ή  τις συναφει ς πλήρόφόρι ες απευθει ας με σώ πρό σβασής σε εθνική  βα σή δεδόμε νών σε όπόιόδή πότε 
κρα τός - με λός τής Ένώσής, ή όπόι α διατι θεται δώρεα ν, ό πώς εθνικό  μήτρώ ό συμβα σεών, εικόνικό  
φα κελό επιχει ρήσής, ήλεκτρόνικό  συ στήμα απόθή κευσής εγγρα φών ή  συ στήμα πρόεπιλόγή ς. Η 
δή λώσή για τήν πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νών εμπεριε χεται στό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λώσής (ΤΕΥΔ). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγήτικα , ό ταν ή αναθε τόυσα αρχή  πόυ 
ε χει αναθε σει τή συ μβασή διαθε τει ή δή τα δικαιόλόγήτικα  αυτα . 

 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ώς 23.10 τής παρόυ σας, υπόβα λλόνται, συ μφώνα με 
τις διατα ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα απόδεικτικα  τα όπόι α απότελόυ ν ιδιώτικα  ε γγραφα, 
μπόρει  να γι νόνται απόδεκτα  και σε απλή  φώτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λώσή 
στήν όπόι α βεβαιώ νεται ή ακρι βεια  τόυς83. 
 
Επισήμαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
•  όι ε νόρκες βεβαιώ σεις πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα Διακή ρυξή, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  ε ώς 
τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς,  
•  όι υπευ θυνες δήλώ σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής πρό σκλήσής για τήν 
υπόβόλή  τών δικαιόλόγήτικώ ν84.  Σήμειώ νεται ό τι δεν απαιτει ται θεώ ρήσή τόυ γνήσι όυ τής 
υπόγραφή ς τόυς . 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο πρόσώρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής από  τήν αναθε τόυσα αρχή , 
υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγήτικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 τής 
παρόυ σας85: 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς τών λό γών απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α ό πρόσώρινό ς 
ανα δόχός υπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τώ δικαιόλόγήτικα :  

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

από σπασμα τόυ πόινικόυ  μήτρώ όυ ή , ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ εκδι δεται από  
αρμό δια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ κρα τόυς-με λόυς ή  τής χώ ρας καταγώγή ς ή  τής χώ ρας ό πόυ 
ει ναι εγκατεστήμε νός ό εν λό γώ όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πλήρόυ νται αυτε ς 
όι πρόυ πόθε σεις, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ86 Η υπόχρε ώσή 
πρόσκό μισής τόυ ώς α νώ απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σώπα τών τελευται ών  τεσσα ρών 
εδαφι ών  τής παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια αρχή  
τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χώ ρας, περι  τόυ ό τι ε χόυν εκπλήρώθει  όι υπόχρεώ σεις τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρών (φόρόλόγική  ενήμερό τήτα) και στήν 
καταβόλή  τών εισφόρώ ν κόινώνική ς ασφα λισής (ασφαλιστική  ενήμερό τήτα)87 συ μφώνα με τήν 
ισχυ όυσα νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασής ή  τήν ελλήνική  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να ει ναι 
εν ισχυ  κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τόυ, α λλώς, στήν περι πτώσή πόυ δεν αναφε ρεται σε αυτό  χρό νός 
ισχυ ός, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ88.  

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγήτικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι  

- φόρόλόγική  ενήμερό τήτα πόυ εκδι δεται από  τό Υπόυργει ό Οικόνόμικώ ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για 
τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα δήμό σια ε ργα 
πόυ ει ναι σε εξε λιξή89. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λώσή90 περι  
τόυ ό τι δεν ε χόυν υπόχρε ώσή καταβόλή ς φό ρών στήν Ελλα δα. Σε περι πτώσή πόυ ε χόυν 
τε τόια υπόχρε ώσή θα υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  τής όικει ας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική  ενήμερό τήτα πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό ασφαλιστικό  φόρε α91. Η 
ασφαλιστική  ενήμερό τήτα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υπόχρεώ σεις τόυ πρόσφε ρόντός 
όικόνόμικόυ  φόρε α α) ώς φυσικό  ή  νόμικό  πρό σώπό για τό πρόσώπικό  τόυς με σχε σή 
εξαρτήμε νής εργασι ας, β) για ε ργα πόυ εκτελει  μό νός τόυ ή  σε κόινόπραξι α καθώ ς και γ)  για 
τα στελε χή τόυ πόυ ε χόυν υπόχρε ώσή ασφα λισής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστήμε νόι 
στήν Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν απόδεικτικό  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας 
(κυ ριας και επικόυρική ς ασφα λισής) για τό πρόσώπικό  τόυς με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμε νόυς – με λή τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό  πρόσώπικό  Δεν 
απότελόυ ν από δειξή ενήμερό τήτας τής πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, απόδεικτικα  ασφαλιστική ς 
ενήμερό τήτας  τών φυσικώ ν πρόσώ πών πόυ στελεχώ νόυν τό πτυχι ό τής εταιρι ας ώς εται ρόι. 
Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σώπα), πόυ δεν υπόβα λόυν τα α νώ 
απόδεικτικα , υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λώσή περι  τόυ ό τι δεν απασχόλόυ ν πρόσώπικό , για τό 
όπόι ό υπα ρχει υπόχρε ώσή ασφα λισής σε ήμεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν 
απασχόλόυ ν τε τόιό πρόσώπικό , πρε πει να υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστική ς 
ενήμερό τήτας. 

- υπευ θυνή δή λώσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή 
με τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ  για τήν αθε τήσή τών υπόχρεώ σεώ ν τόυ ό σόν αφόρα  στήν 
καταβόλή  φό ρών ή  εισφόρώ ν κόινώνική ς ασφα λισής.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  από  τή Διευ θυνσή Πρόγραμματισμόυ  
και Συντόνισμόυ  τής Επιθεώ ρήσής Εργασιακώ ν Σχε σεών, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρεις (3) μή νες πριν 
από  τήν υπόβόλή  τόυ92, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτόυν όι πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ πόυ ε χόυν 
εκδόθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α σε χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετώ ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α 
λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς.  
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Με χρι να καταστει  εφικτή  ή ε κδόσή τόυ ανώτε ρώ πιστόπόιήτικόυ , υπόβα λλεται υπευ θυνή δή λώσή 
τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, χώρι ς να απαιτει ται επι σήμή δή λώσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικα  με τήν ε κδόσή τόυ 
πιστόπόιήτικόυ  93. 
 
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2294: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια 
δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χώ ρας, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρεις (3) 
μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ95 . Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκαταστήμε νόι ή  
εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τό πιστόπόιήτικό  ό τι δεν τελόυ ν υπό  πτώ χευσή, , πτώχευτικό  
συμβιβασμό , αναγκαστική  διαχει ρισή, δεν ε χόυν υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής εκδι δεται από  τό 
αρμό διό πρώτόδικει ό τής ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. Τό πιστόπόιήτικό   ό τι τό νόμικό  πρό σώπό 
δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με δικαστική  από φασή εκδι δεται από  τό όικει ό Πρώτόδικει ό τής ε δρας 
τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, τό δε πιστόπόιήτικό  ό τι δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με από φασή τών 
εται ρών εκδι δεται από  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφώνα με τις κει μενες διατα ξεις, ώς κα θε φόρα  ισχυ όυν. Ειδικά 
ή μή αναστόλή τών επιχειρήματικών δραστήριότήτών τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς 
εγκατεστήμένόυς στήν Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσώ τής ήλεκτρόνικής 
πλατφόρμας τής Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμόσίών Εσόδών96.  
 
(δ) Αν τό κρα τός-με λός ή  χώ ρα δεν εκδι δει τα υπό  τών περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικα  ή  ό πόυ 
τα πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτώ σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α., 
τό ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ώσή ή , στα κρα τή - με λή 
ή  στις χώ ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ώσή, από  υπευ θυνή δή λώσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενώ πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς ή  τής χώ ρας καταγώγή ς ή  τής χώ ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας. Στήν περι πτώσή αυτή  όι αρμό διες δήμό σιες αρχε ς παρε χόυν 
επι σήμή δή λώσή στήν όπόι α αναφε ρεται ό τι δεν εκδι δόνται τα ε γγραφα ή  τα πιστόπόιήτικα  τής 
παρόυ σας παραγρα φόυ ή  ό τι τα ε γγραφα ή  τα πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις 
περιπτώ σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας. 

Οι επι σήμες δήλώ σεις καθι στανται διαθε σιμες με σώ τόυ επιγραμμικόυ  απόθετήρι όυ πιστόπόιήτικώ ν 
(e-Certis)97   τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστώθει  με όπόιόνδή πότε τρό πό ό τι, στήν εν λό γώ χώ ρα εκδι δόνται τα υπό ψή πιστόπόιήτικα , 
ή πρόσφόρα  τόυ διαγώνιζό μενόυ απόρρι πτεται.  

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτώ σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 2298, υπόβα λλεται υπευ θυνή 
δή λώσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σώπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ 99.  

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22100, για τις εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιήτικα  χόρήγόυ μενα από  τα 
αρμό δια επιμελήτή ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από  τα όπόι α απόδεικνυ εται ό τι τα 
πρό σώπα με βεβαι ώσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχώ νόυν τήν εργόλήπτική  επιχει ρήσή, δεν ε χόυν διαπρα ξει 
σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτώμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22101 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  τής παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσώρινό ς ανα δόχός ει ναι ανώ νυμή εταιρι α:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ νται τής υπόχρε ώσής αυτή ς όι εταιρει ες 
πόυ ει ναι εισήγμε νες στό Χρήματιστή ριό τής χώ ρας εγκατα στασή ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ 
υπευ θυνή δή λώσή τόυ νό μιμόυ εκπρόσώ πόυ τόυς].  

- Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόυ κρα τόυς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς 
ει ναι όνόμαστικε ς πόυ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  
τόυ.102 

- Αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α τών μετό χών τής εταιρει ας και τόν αριθμό  τών μετόχώ ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πώς τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχώρήμε να στό βιβλι ό μετό χών τής 
εταιρει ας, τό πόλυ  τρια ντα εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς.  
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Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμι ζόυν μό νό τήν αναλυτική  
κατα στασή με τα στόιχει α τών μετό χών τής εταιρει ας και τόν αριθμό  τών μετόχώ ν κα θε μετό χόυ 
(μετόχόλό γιό), ό πώς τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχώρήμε να στό βιβλι ό μετό χών τής εταιρει ας, τό πόλυ  
τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς καθώ ς ή απαι τήσή για 
τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, 
καλυ πτεται συ μφώνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 τής παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφό σόν ε χόυν κατα  τό δι καιό τής ε δρας τόυς όνόμαστικε ς 
μετόχε ς, πρόσκόμι ζόυν :  

αα) Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόυ κρα τόυς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι 
μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς,  

ββ) Αναλυτική  κατα στασή μετό χών, με αριθμό  τών μετόχώ ν τόυ κα θε μετό χόυ, ό πώς τα στόιχει α 
αυτα  ει ναι καταχώρήμε να στό βιβλι ό μετό χών τής εταιρει ας με ήμερόμήνι α τό πόλυ  30 εργα σιμες 
ήμε ρες πριν τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς.  

γγ) Κα θε α λλό στόιχει ό από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ή όνόμαστικόπόι ήσή με χρι φυσικόυ  
πρόσώ πόυ τών μετόχώ ν, πόυ ε χει συντελεστει  τις τελευται ες 30 (τρια ντα) εργα σιμες ήμε ρες πριν τήν 
υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν ε χόυν κατα  τό δι καιό τής χώ ρας στήν όπόι α ε χόυν τήν ε δρα 
τόυς όνόμαστικε ς μετόχε ς, υπόβα λλόυν :  

αα) Βεβαι ώσή περι  μή υπόχρε ώσής όνόμαστικόπόι ήσής τών μετόχώ ν από  αρμό δια αρχή , εφό σόν 
υπα ρχει σχετική  πρό βλεψή, διαφόρετικα  πρόσκόμι ζεται υπευ θυνή δή λώσή τόυ διαγώνιζό μενόυ. 

ββ) Έγκυρή και ενήμερώμε νή κατα στασή μετό χών πόυ κατε χόυν τόυλα χιστόν 1% τών μετόχώ ν.  

γγ) Αν δεν τήρει ται τε τόια κατα στασή, πρόσκόμι ζεται σχετική  κατα στασή μετό χών (με 1%), 
συ μφώνα με τήν τελευται α Γενική  Συνε λευσή, αν όι με τόχόι αυτόι  ει ναι γνώστόι  στήν εταιρει α.  

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει  κατα στασή κατα  τα ανώτε ρώ, ή εταιρει α αιτιόλόγει  τόυς λό γόυς πόυ όι 
με τόχόι αυτόι  δεν τής ει ναι γνώστόι . Η αναθε τόυσα αρχή  δεν υπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ώς α νώ 
αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ώστό σό να απόδει ξει τή δυνατό τήτα υπόβόλή ς τής κατα στασής μετό χών και 
μό νό στήν περι πτώσή αυτή  ή εταιρει α απόκλει εται από  τήν παρόυ σα διαδικασι α. 

Περαιτε ρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται ή υπευ θυνή δή λώσή τής κόινή ς από φασής 
τών Υπόυργώ ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για τήν περι πτώσή τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυ σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λώσή τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φασή απόκλεισμόυ , συ μφώνα με τό α ρθρό 74 
τόυ ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 
(α) Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, όι 

πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ώσή εγγραφή ς στό 

Μ.Ε.ΕΠ103 104 στις κατήγόρι ες: Α2 και α νώ για ε ργα κατήγόρι ας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (266.762,25 €) και 

στήν Α1 τα ξή και α νώ για ε ργα κατήγόρι ας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (15.409,01€).  

 (β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι  σε λόιπα  κρα τή με λή τής Ευρώπαι κή ς Ένώσής 
πρόσκόμι ζόυν τις δήλώ σεις και πιστόπόιήτικα  πόυ περιγρα φόνται στό Παρα ρτήμα XI τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρώπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χώ ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρι τες χώ ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρώ σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή 
δήμό σια συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειώ σεις τόυ 
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σχετικόυ  με τήν Ένώσή Πρόσαρτή ματός I τής ώς α νώ Συμφώνι ας, ή  σε τρι τες χώ ρες πόυ δεν 
εμπι πτόυν στήν πρόήγόυ μενή  περι πτώσή και ε χόυν συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφώνι ες με τήν 
Ένώσή σε θε ματα διαδικασιώ ν ανα θεσής δήμόσι ών συμβα σεών,  πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιήτικό  
αντι στόιχόυ επαγγελματικόυ  ή  εμπόρικόυ  μήτρώ όυ. Στήν περι πτώσή πόυ χώ ρα δεν τήρει  τε τόιό 
μήτρώ ό, τό ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ώσή ή , στα 
κρα τή - με λή ή  στις χώ ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ώσή, από  υπευ θυνή δή λώσή τόυ 
ενδιαφερόμε νόυ ενώ πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ 
επαγγελματικόυ  ή  εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τής χώ ρας καταγώγή ς ή  τής χώ ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας ό τι δεν τήρει ται τε τόιό μήτρώ ό και ό τι ασκει  τή 
δραστήριό τήτα τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας. 
 
Τα ώς α νώ δικαιόλόγήτικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ε ώς τρια ντα 
(30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς, εκτό ς αν συ μφώνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις 
αυτώ ν φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός 105 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια τών όικόνόμικώ ν φόρε ών απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ: 
 

 ει τε από  τή βεβαι ώσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό τών 
πλήρόφόριώ ν πόυ περιε χει. 

 ει τε, στήν περι πτώσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ώσή 
εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερών από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό 
Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ Πρόσαρτή ματός 
Α τόυ ν. 4412/2016. 106 

 
Σε κα θε περι πτώσή,  ή βεβαι ώσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νών 
απαιτή σεών όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενώ  για τήν από δειξή 
τών λόιπώ ν απαιτή σεών μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , ανα λόγα με τήν τιθε μενή 
στό α ρθρό 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν από δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής τών ανώ τατών επιτρεπτώ ν όρι ών 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικώ ν συμβα σεών: 
 με τήν υπόβόλή  ενήμερό τήτας πτυχι όυ εν ισχυ ει ή  
 με τήν υπόβόλή  υπευ θυνής δή λώσής τόυ πρόσώρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενής από  πι νακα ό λών 

τών υπό  εκτε λεσή ε ργών (ει τε ώς μεμόνώμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας ή  
υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  ανεκτε λεστό, 
για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ δεν διαθε τόυν ενήμερό τήτα πτυχι όυ κατα  τις κει μενες 
διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφώ νόνται με τα ευρώπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς, εκδιδό μενό 
από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής, 
κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανώτε ρώ, υπόβα λλόυν ώς 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
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23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα τών όικόνόμικώ ν φόρε ών απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 ει τε από  τή βεβαι ώσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό τών πλήρόφόριώ ν 

πόυ περιε χει  
 ει τε, στήν περι πτώσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ώσή 

εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερών από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 107 ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό α ρθρό 22.Δ απαι τήσή. 

 
Σε κα θε περι πτώσή,  ή βεβαι ώσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νών 
απαιτή σεών τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενώ  για τήν από δειξή τών 
λόιπώ ν απαιτή σεών μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφώ νόνται με τα 
ευρώπαι κα  πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός 
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  
εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό 
όργανισμό  πιστόπόι ήσής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 
τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανώτε ρώ,  υπόβα λλόυν ώς 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ 
τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε108 
 

Δεν απαιτούνται 

 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτώσή νόμικόυ  πρόσώ πόυ, υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα , στόν φα κελό “Δικαιόλόγήτικα  
Πρόσώρινόυ  Αναδό χόυ, τα νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α πρόκυ πτει ή εξόυσι α υπόγραφή ς 
τόυ νόμι μόυ εκπρόσώ πόυ και τα όπόι α πρε πει να ε χόυν εκδόθει  ε ώς τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες 
πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς 109, εκτό ς αν συ μφώνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτώ ν φε ρόυν 
συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός. 
 
Εα ν ό πρόσφε ρών ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ συ στασής, 
2. Αντι γραφό τόυ ισχυ όντός καταστατικόυ  με τό ΦΕΚ στό όπόι ό ε χόυν δήμόσιευτει  ό λες όι με χρι 
σή μερα τρόπόπόιή σεις αυτόυ  ή  επικυρώμε νό αντι γραφό κώδικόπόιήμε νόυ καταστατικόυ  (εφό σόν 
υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στό όπόι ό ε χει δήμόσιευτει  τό πρακτικό  ΔΣ εκπρόσώ πήσής τόυ νόμικόυ  πρόσώ πόυ, 
4. Πρακτικό  Δ.Σ περι  ε γκρισής συμμετόχή ς στό διαγώνισμό , στό όπόι ό μπόρει  να περιε χεται και 
εξόυσιόδό τήσή (εφό σόν αυτό  πρόβλε πεται από  τό καταστατικό  τόυ υπόψήφι όυ αναδό χόυ) για 
υπόγραφή  και υπόβόλή  πρόσφόρα ς σε περι πτώσή πόυ δεν υπόγρα φει ό ι διός ό νό μιμός εκπρό σώπός 
τόυ φόρε α τήν πρόσφόρα  και τα λόιπα  απαιτόυ μενα ε γγραφα τόυ διαγώνισμόυ  και όρι ζεται 
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συγκεκριμε νό α τόμό,  
5. Πιστόπόιήτικό  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  τρόπόπόιή σεών τόυ καταστατικόυ  / 
μή λυ σής τής εταιρει ας. 
 
Εα ν ό πρόσφε ρών ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ , με ό λα τα με χρι σή μερα τρόπόπόιήτικα , ή  φώτόαντι γραφό 
επικυρώμε νόυ, από  δικήγό ρό, κώδικόπόιήμε νόυ καταστατικόυ , εφό σόν υπα ρχει. 
2. Πιστόπόιήτικα  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  τών τρόπόπόιή σεών τόυ 
καταστατικόυ . 
Σε περι πτώσή εγκατα στασής τόυς στήν αλλόδαπή , τα δικαιόλόγήτικα  συ στασή ς τόυς εκδι δόνται με 
βα σή τήν ισχυ όυσα νόμόθεσι α τής χώ ρας πόυ ει ναι εγκατεστήμε να, από  τήν όπόι α και εκδι δεται τό 
σχετικό  πιστόπόιήτικό . 
 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  διαθε τόυν 
πιστόπόι ήσή από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφώ νόνται με τα ευρώπαι κα  πρό τυπα  
 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής.  
Στα πιστόπόιήτικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα  βα σει τών όπόι ών ε γινε ή  εγγραφή  τών 
εν λό γώ όικόνόμικώ ν φόρε ών στόν επι σήμό κατα λόγό ή  ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν 
λό γώ κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή  στόυς επι σήμόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή  τό 
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ήσής, συνιστα  τεκμή ριό 
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα  τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός 
κατα λόγός ή  τό πιστόπόιήτικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  
τήν υπόχρε ώσή υπόβόλή ς τών δικαιόλόγήτικώ ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
τόυς.  
 
(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν υπόβα λλόυν 
«Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ» εν ισχυ , απαλλα σσόνται από  τήν υπόχρε ώσή υπόβόλή ς τών 
δικαιόλόγήτικώ ν 110: 
- από σπασμα πόινικόυ  μήτρώ όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.  Για τα λόιπα  με λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει ας, θα 
πρε πει να υπόβλήθει  αυτότελώ ς από σπασμα πόινικόυ  μήτρώ όυ, καθό σόν τα πρό σώπα αυτα  δεν 
καλυ πτόνται από  τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.  
- φόρόλόγική  και ασφαλιστική  ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας.111 
- τα πιστόπόιήτικα  από  τό αρμό διό Πρώτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ σας 
υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό μώς ό τι καλυ πτόνται πλή ρώς (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτώ σεις) από  
τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ. 
- τό πιστόπόιήτικό  από  τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 
22. Α.4. (θ).112 
- τό πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή τών μετόχώ ν τόυ α ρθρόυ 
23.3. (στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής  τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.  
   
Σε περι πτώσή πόυ κα πόιό από  τα ανώτε ρώ δικαιόλόγήτικα  ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγήτικό  εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα  ό τι τα στελε χή 
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικώ ς ενή μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρών 
πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής Ενήμερό τήτας Πτυχι όυ, ασφαλιστική  ενήμερό τήτα για τα στελε χή 
αυτα .  
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23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  

  
Στήν περι πτώσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στήριχθει  στις ικανό τήτες α λλών φόρε ών, 
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν υπόβόλή   
σχετικόυ  συμφώνήτικόυ  τών φόρε ών αυτώ ν για τόν σκόπό  αυτό . 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  τών διαγώνιζόμε νών περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» 
(β)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » 
συ μφώνα με τα κατώτε ρώ: 

 
24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» πρε πει, επι  πόινή  απόκλεισμόυ , 
να περιε χει113 τα ακό λόυθα: 
 
 - α) τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λώσής ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) τήν εγγυ ήσή συμμετόχή ς, τόυ α ρθρόυ 15 τής παρόυ σας. 
 
24.3 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψήφιακα  υπόγεγραμμε νό 
αρχει ό pdf, τό όπόι ό παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, αφόυ  συμπλήρώθόυ ν καταλλή λώς όι σχετικε ς 
φό ρμες.   

 
24.4 Στήν περι πτώσή πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιώτικα  ε γγραφα, αυτα  γι νόνται 
απόδεκτα  ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει τε και σε απλή  
φώτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λώσή, στήν όπόι α βεβαιώ νεται ή ακρι βεια  τόυς και 
ή όπόι α φε ρει υπόγραφή  μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής (ή τόι μετα  τήν 
ήμερόμήνι α ανα ρτήσής τής πρόκή ρυξής τής συ μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 114. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στήν πρόσφόρα  τόυ τό τμή μα τής συ μβασής πόυ 
πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφή  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθώ ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ 
πρότει νει. 
 
25.2. Η τή ρήσή τών υπόχρεώ σεών τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 
 
25.3. Δεν πρόβλέπεται απευθείας αμόιβή στόν Υπερβόλάβό. 
 
25.4 Η αναθε τόυσα αρχή : 
α) επαλήθευ ει υπόχρεώτικα  τή συνδρόμή  τών λό γών απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας για 
τόυς υπεργόλα βόυς και ό τι διαθε τόυν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ 
αναλαμβα νόυν115 συ μφώνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λώσής (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει  υπόχρεώτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστή σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν από  
τήν ώς α νώ επαλή θευσή πρόκυ πτει ό τι συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ και ό τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ αναλαμβα νει συ μφώνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 
4412/2016. 
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστή σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό.  Ο 
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ώσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ Τεχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πήγα ζόυν από  τή συμβατική  σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.  
 

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

 
Καραι σκός Ευθυ μιός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

ΛΑΜΙΑ       /10/2020                        ΛΑΜΙΑ,   /9/2020 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΛΑΜΙΑ,    /10/2020 

   
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   
   
   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τήν αριθμό  πρώτ. ……………./2020 από φασή  τής Οικόνόμική ς Επιτρόπή ς Δ. Λαμιε ών 
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1    Για τήν έννόια τών “κάτώ τών όρίών” δήμόσίών συμβάσεών , πρβ. άρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόυ ν.   

4412/2016.  

2 Συμπλήρώ νόνται τα στόιχει α τής αναθε τόυσας αρχή ς. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόντες φόρει ς 
δυ νανται να χρήσιμόπόιόυ ν τό παρό ν τευ χός διακή ρυξής για τις συμβα σεις πόυ αναθε τόυν 
συ μφώνα με τις διατα ξεις τόυ Βιβλι όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

3 Αναγρα φεται ό κώδικό ς ταυτόπόι ήσής τής διατιθε μενής πι στώσής (π.χ. κώδικό ς ενα ριθμόυ ε ργόυ 
στό ΠΔΕ ή  κώδικό ς πι στώσής τόυ τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ φόρε α υλόπόι ήσής). Σε 
περι πτώσή συγχρήματόδότόυ μενών ε ργών από  πό ρόυς τής Ευρώπαι κή ς Ένώσής, αναγρα φεται 
και ό τι τλός τόυ Επιχειρήσιακόυ  Πρόγρα μματός τόυ ΕΣΠΑ ή  α λλόυ συγχρήματόδότόυ μενόυ από  
πό ρόυς ΕΕ πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δήμόπρατόυ μενό ε ργό. 

4 Συμπλήρώ νεται ή επώνυμι α τής αναθε τόυσας αρχή ς. 
5     Mε σώ τής λειτόυργικό τήτας ''Επικόινώνι α'' τόυ υπόσυστή ματός 
6  Πρβ. α ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκή ρυξή συ μβασής περιλαμβα νει κατ' ελα χιστόν τις 

πλήρόφόρι ες πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Γ΄ τόυ Παραρτή ματός V τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι, με χρι τήν ε κδόσή τυπόπόιήμε νόυ εντυ πόυ πρόκή ρυξής συ μβασής 
για συμβα σεις κα τώ τών όρι ών, όι αναθε τόυσες αρχε ς, μπόρόυ ν να χρήσιμόπόιόυ ν τό αντι στόιχό 
τυπόπόιήμε νό ε ντυπό “Πρόκή ρυξή Συ μβασής”, αντλώ ντας τό από  τή διαδρόμή   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφώ νόντα ς τό 
αναλό γώς. 

7 Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται ή νέα ήλεκτρόνική υπήρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφέρει τή δύνατότήτα ήλεκτρόνικής 
σύνταξής και διαχείρισής τόυ Τυπόπόιήμένόυ Εντύπόυ Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ). Μπόρείτε να 
δείτε τή σχετική ανακόίνώσή στή Διαδικτυακή Πύλή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισήμαίνεται ότι ή χρήσή τής ώς άνώ υπήρεσίας για τή σύνταξή τόυ ΤΕΥΔ είναι πρόαιρετική για 
τις αναθέτόυσες αρχές και τόυς όικόνόμικόύς φόρείς, καθώς εξακόλόυθόύν να εχόυν τή 
δυνατότήτα να διαμόρφώσόυν τό .doc αρχείό πόυ είναι διαθέσιμό στήν ιστόσελίδα τής Αρχής στή 
διαδρόμή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8  Συμπλήρώ νεται από  τήν Αναθε τόυσα Αρχή  με σαφή νεια συγκεκριμε νή ήμερόμήνι α ( “εγκαι ρώς, 
ή τόι ώς τήν... ), πρός απόφυγή  όιασδή πότε συ γχυσής και αμφιβόλι ας. 

9  Συμπλήρώνεται ή τέταρτή ήμέρα πριν από τή λήξή τής πρόθεσμίας τόυ άρθρόυ 14 τής παρόύσας.Σε 

περίπτώσή πόυ ή ήμέρα αυτή είναι αργία, τίθεται ή πρόήγόύμενή αυτής εργάσιμή ήμέρα. Πρβλ και 

άρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

10  Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
11   Σε περι πτώσή εφαρμόγή ς τής διαδικασι ας τόυ α ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν. 

4412/2016 “Ελευ θερή συμπλή ρώσή τιμόλόγι όυ”, όι αναθε τόυσες αρχε ς περιλαμβα νόυν στήν εν 
λό γώ περι πτώσή  (στ) αναφόρα  για τήν υπόβόλή  τόυ σχετικόυ  τιμόλόγι όυ. 

12   Πρβ. α ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν. 
4605/2019 και τρόπόπόιή θήκε από  τό α ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019. 

13   Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν. 
4605/2019 και τό α ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειώ νεται ό τι ή πρόθεσμι α τών 10 
ήμερώ ν πόυ αναγρα φεται στό παρό ν σήμει ό αφόρα  μό νό τόν χρό νό υπόγραφή ς τής ΥΔ και σε 
καμι α περι πτώσή δεν συνδε εται με τήν συνόλική  πρόθεσμι α υπόβόλή ς τών πρόσφόρώ ν με τήν 
ε ννόια ό τι όι όικόνόμικόι  φόρει ς ε χόυν τή δυνατό τήτα να υπόβα λλόυν τήν πρόσφόρα  τόυς 
όπότεδή πότε κατα  τήν ώς α νώ πρόθεσμι α. 

14 Επισήμαι νεται ό τι, ώς πρός τις πρόθεσμι ες  για τήν όλόκλή ρώσή τών ενεργειώ ν τής Επιτρόπή ς 
Διενε ργειας Διαγώνισμόυ  ισχυ όυν τα όριζό μενα στό α ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό 
πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιή θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 
4609/2019 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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15   Πρβ α ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 ό πώς πρόστε θήκε με τήν παρ. 28 τόυ α ρθρόυ 43 

τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιή θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019 
16  Επισήμαι νεται ό τι αν ή αναθε τόυσα αρχή  θεώρή σει ό τι πρόσφόρε ς φαι νόνται ασυνή θιστα 

χαμήλε ς, απαιτει  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξήγή σόυν τήν τιμή  ή  τό κό στός πόυ 
πρότει νόυν στήν πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστική ς πρόθεσμι ας, κατα  ανώ τατό ό ριό δε κα 
ήμερώ ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής. Στήν περι πτώσή αυτή  εφαρμό ζόνται τα 
α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016. 

17  Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. 
α τόυ ν. 4605/19. 

18 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν. 
4497/2017 (Α 171).  

19 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς αντικαταστα θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. β 
τόυ ν. 4605/19. 

20 Με τήν επιφυ λαξή τών παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λή ψή επανόρθώτικώ ν 
με σών ). 

21 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ τόυ 
ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 13 περ. β τόυ 
ν. 4605/19. 

23 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ τόυ 
ν. 4605/19. 

24 Η από φασή κατακυ ρώσής κόινόπόιει ται στόν πρόσώρινό  ανα δόχό: 1) στήν περι πτώσή υπόβόλή ς  
υπευ θυνής δή λώσής, μετα  τόν ε λεγχό αυτή ς και τή διαπι στώσή τής όρθό τήτα ς τής από  τήν 
Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ  κατα  τό α ρθρό 4.2 ε' πρώ τό εδα φιό, και 2) στήν περι πτώσή πόυ δεν 
απαιτει ται ή υπόβόλή  υπευ θυνής δή λώσής, μετα  τήν όλόκλή ρώσή τόυ ελε γχόυ τών 
δικαιόλόγήτικώ ν τόυ πρόσώρινόυ  αναδό χόυ κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 α' ε ώς δ' τής 
παρόυ σας και τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς. 

25   Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 13 περ. δ τόυ 

ν. 4605/19. 

26 Πρβλ. παρ. 7 τόυ άρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

27 Πρβλ. α ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016. 
28 Πρβ. α ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν. 

4605/2019. 
29 Πρβλ. α ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
30  Πρβ. α ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε από  τό α ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν. 

4605/2019. 
31 Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 1 ε ώς 3 τόυ ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. α ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε από  τό α ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν. 

4605/2019 
33  Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόι ήθήκε με τό α ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν. 

4497/2017 (Α 171).  
34 Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για συγχρήματόδότόυ μενό ε ργό από  πό ρόυς τής Ευρώπαι κή ς 

Ένώσής. 
35 Τι θεται μό νό εφό σόν επιλεγει  ή διενε ργεια κλή ρώσής για τή συγκρό τήσή συλλόγικώ ν όργα νών. 
36 Από  1-1-2017 τι θεται σε ισχυ  τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόι ό με τό α ρθρό 13 καταργει  τό π.δ 

113/2010. 
37 Νό μόι, ΠΔ και υπόυργικε ς απόφα σεις πόυ εκδι δόνται μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής 

τής συ μβασής συ μφώνα με τό α ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυ ν με ρός τόυ 
εφαρμόστε όυ θεσμικόυ  πλαισι όυ τής. 

38 Οι κρατή σεις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα με τόν φόρε α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ. 
39  Πρβλ. α ρθρό 4 παρ. 3 ε βδόμό εδα φιό τόυ ν. 4013/2011, ό πώς αντικαταστα θήκε από  τό α ρθρό 44 

τόυ ν. 4605/2019. 
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40  Ή/και ή Επιτρόπή  Διαγώνισμόυ , κατα  περι πτώσή (πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
41   Πρβλ. όμόι ώς πρόήγόυ μενή υπόσήμει ώσή. 
42  Συ μφώνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα λήψή υπόχρεώ σεών από  τόυς διατα κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακήρυ ξεις, όι απόφα σεις ανα θεσής και όι συμβα σεις πόυ συνα πτόνται για λόγαριασμό  
τών φόρε ών Γενική ς Κυβε ρνήσής αναφε ρόυν απαραι τήτα τόν αριθμό  και τή χρόνόλόγι α τής 
από φασής ανα λήψής υπόχρε ώσής, τόν αριθμό  καταχώ ρισή ς τής στα λόγιστικα  βιβλι α τόυ όικει όυ 
φόρε α, καθώ ς και τόν αριθμό  τής από φασής ε γκρισής τής πόλυετόυ ς ανα λήψής σε περι πτώσή πόυ 
ή δαπα νή εκτει νεται σε περισσό τερα τόυ ενό ς όικόνόμικα  ε τή.". Επι σής, συ μφώνα με τό α ρθρό 12 
παρ. 2 γ) τόυ ι διόυ π.δ : “Διακήρυ ξεις, ό πόυ απαιτει ται, και απόφα σεις ανα θεσής πόυ εκδι δόνται 
και συμβα σεις πόυ συνα πτόνται από  φόρει ς τής Γενική ς Κυβε ρνήσής ει ναι α κυρες, εφό σόν δεν ε χει 
πρόήγήθει  αυτώ ν ή ε κδόσή τής από φασής ανα λήψής υπόχρε ώσής τόυ α ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ 
παρό ντός. "Πρβλ. και α ρθρό 5 τόυ ώς α νώ διατα γματός “Ανα λήψή δαπανώ ν δήμόσι ών 
επενδυ σεών”. 

43  Σε περι πτώσή πόυ περιλαμβα νόνται τυχό ν δικαιώ ματα πρόαι ρεσής, διαμόρφώ νεται αναλό γώς ή 
εκτιμώ μενή αξι α τής συ μβασής (πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής) και τό παρό ν α ρθρό (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016). 

44 Τό πόσό  τών απρό βλεπτών δαπανώ ν επαναυ πόλόγι ζεται κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, 
ανα λόγα με τήν πρόσφερθει σα ε κπτώσή, ώ στε να διατήρει ται ή εν λό γώ πόσόστιαι α αναλόγι α τόυ 
15% επι  τής δαπα νής εργασιώ ν με ΓΕ&ΟΕ, συ μφώνα με τήν παρα γραφό 3 τόυ α ρθρόυ 156 ν. 
4412/2016.  

45 Πρβλ. α ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016. 
46 Η αναθε τόυσα αρχή  διαμόρφώ νει τό παρό ν σήμει ό τής διακή ρυξής, ανα λόγα με τό αν απόφασι σει 

να υπόδιαιρε σει τή συ μβασή σε περισσό τερα τμή ματα/ε ργα ή  ό χι, ή τόι να τα αναθε σει ώς ενιαι ό 
συ νόλό. Στήν περι πτώσή πόυ επιλε ξει να μήν υπόδιαιρε σει σε τμή ματα, αναφε ρει, στό παρό ν 
σήμει ό τής διακή ρυξής, τόυς βασικόυ ς λό γόυς τής από φασή ς τής αυτή ς (πρβλ. α ρθρό 59 τόυ ν. 
4412/2016). 

47  ό πώς συμπλήρώ θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019 
48 Μπόρει  ή ε ναρξή τής πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόυ χα ρή δεν πρόβλε πεται ή 

α μεσή ε ναρξή τών εργασιώ ν (α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
49 Με τήν επιφυ λαξή τής επό μενής υπόσήμει ώσής. 
50  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρει  να επιτρε πόυν τήν υπόβόλή  εναλλακτικώ ν πρόσφόρώ ν και στήν 

περι πτώσή αυτή  πρόσαρμό ζεται αντιστόι χώς τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ). 
51  Τό πόσόστό  τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς δεν μπόρει  να υπερβαι νει τό 2% τής εκτιμώ μενής αξι ας τής 

συ μβασής, χώρι ς τό Φ.Π.Α., με ανα λόγή στρόγγυλόπόι ήσή μή συνυπόλόγιζόμε νών τών 
δικαιώμα τών πρόαι ρεσής και παρα τασής τής συ μβασής (Πρβ α ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, ό πώς 
τρόπόπόιή θήκε με τήν παρ. 5α τόυ  α ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

52 Πρβ. α ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε  με τήν περ. 4 τόυ α ρθρόυ 107 τόυ ν. 
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ α ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019  

53 Εφό σόν συντρε χει περι πτώσή, κατα  τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό τε μνήμόνευ όνται και όι 
απαραι τήτες λεπτόμε ρειες.  

54  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να ζήτόυ ν από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρα σχόυν «Εγγυ ήσή καλή ς 
λειτόυργι ας» για τήν απόκατα στασή τών ελαττώμα τών πόυ ανακυ πτόυν ή  τών ζήμιώ ν πόυ 
πρόκαλόυ νται από  δυσλειτόυργι α τών ε ργών κατα  τήν περι όδό εγγυ ήσής καλή ς λειτόυργι ας, 
εφό σόν πρόβλε πεται στα ε γγραφα τής συ μβασής. Τό υ ψός τής εγγυ ήσής καλή ς λειτόυργι ας 
συμπλήρώ νεται σε συγκεκριμε νό χρήματικό  πόσό .  Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς λειτόυργι ας 
περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και 
επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σχετική ς συ μβασής. 

55 Τα γραμμα τια συ στασής χρήματική ς παρακαταθή κής τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκώ ν και Δανει ών, 
για τήν παρόχή  εγγυή σεών συμμετόχή ς και καλή ς εκτε λεσής (εγγυόδότική  παρακαταθή κή) 
συστή νόνται συ μφώνα με τήν ειδική  νόμόθεσι α πόυ  διε πει αυτό  και ειδικό τερα βα σει τόυ α ρθρόυ 
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβρι όυ 1926/3 Ιανόυαρι όυ 1927 (“Περι  συστα σεώς και απόδό σεώς 
παρακαταθήκώ ν και καταθε σεών παρα  τώ Ταμει ώ Παρακαταθήκώ ν και Δανει ών”). Πρβλ. Τό με 
αρ. πρώτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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56 Πρβλ. και τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυ σας, ώς πρός τις εγγυή σεις 

συμμετόχή ς. 
57  Η ελα χιστή πρόθεσμι α παραλαβή ς τών πρόσφόρώ ν καθόρι ζεται συ μφώνα με τό α ρθρό  121 όυ ν. 

4412/2016, ό πώς αυτό  τρόπόπόιή θήκε με τήν παρ. 19 τόυ α ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 . 
58 Ορι ζεται ό χρό νός από  τήν Αναθε τόυσα Αρχή  κατ΄ εκτι μήσή τών ιδιαιτερότή τών τής διαδικασι ας. 

Για τόν καθόρισμό  τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 
59  Πρβ. υπόσήμει ώσή για πρόκή ρυξή συ μβασής στό α ρθρό 2.1 τής παρόυ σας. 
60 Συ μφώνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α ρθρόυ 377 καθώ ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει  ή υπόχρε ώσή δήμόσι ευσής πρόκή ρυξής συ μφώνα με τις 

παρ. 7 και 8 α ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 με χρι τήν  31/12/2017 σε δυ ό ήμερή σιες εφήμερι δες και 

στόν περιφερειακό  και τόπικό  τυ πό με χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενό τήτα Δ τής εγκυκλι όυ με 

αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ). 
61 Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν μπόρόυ ν να καλόυ ν 

συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ.  
62  Κατ’ αντιστόιχι α με τα όυσιώ δή χαρακτήριστικα  τόυ ε ργόυ συ μφώνα με τό α ρθρό 11 τής 

παρόυ σας (αναφε ρεται ή κατήγόρι α ή  όι κατήγόρι ες στις όπόι ες εμπι πτει τό ε ργό συ μφώνα με τό 
α ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικό τερόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 76 ν. 4412/2016). 

63  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
64 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν. 

4497/2017. Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές πρέπει να πρόσαρμόζόυν τό σχετικό πεδίό 
τόυ Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τής αναφόράς σε “τελεσίδική καταδικαστική 
απόφασή”, δεδόμένής τής ώς άνώ νόμόθετικής μεταβόλής, να θέτόυν τή φράσή “αμετάκλήτή 
καταδικαστική απόφασή”, ή δε σχετική δήλώσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ αφόρά μόνό σε 
αμετάκλήτες καταδικαστικές απόφάσεις. 

65 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 τελευται α δυ ό εδα φια τόυ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκαν με τό 
α ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

66 Πρβ. α ρθρό 73 παρ. 2 περι πτώσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 39 τόυ ν. 
4488/2017. 

67  Οι λό γόι τής παραγρα φόυ 22.Α.4. απότελόυ ν δυνήτικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ  συ μφώνα με τό 
α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνε πεια, ή αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται να επιλε ξει ε ναν, 
περισσό τερόυς, ό λόυς ή  ενδεχόμε νώς και κανε ναν από  τόυς λό γόυς απόκλεισμόυ  συνεκτιμώ ντας 
τα ιδιαι τερα χαρακτήριστικα  τής υπό  ανα θεσή συ μβασής (εκτιμώ μενή αξι α αυτή ς, ειδικε ς 
περιστα σεις κλπ), με σχετική  πρό βλεψή στό παρό ν σήμει ό τής διακή ρυξής.  

68  Σήμειώ νεται ό τι ό ανώτε ρώ εθνικό ς λό γός απόκλεισμόυ  τι θεται στή διακή ρυξή μό νό για 
συμβα σεις ε ργών πρόυ πόλόγισμόυ  εκτιμώ μενής αξι ας ανώ τερής τόυ 1.000.000,00 ευρώ   και στήν 
περι πτώσή αυτή  συμπλήρώ νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ  

69  Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. 
4497/2017. Επι σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφό τής Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα  με τήν από φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτώβρι όυ 2018 στήν υπό θεσή C-124/2017 Vossloh, 
ιδι ώς σκε ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

70  Υπενθυμι ζεται ό τι  αναφόρα  στήν παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νει μό νό στήν περι πτώσή πόυ ή 
Αναθε τόυσα Αρχή  επιλε ξει κα πόιόν από  τόυς δυνήτικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ . 

71  Επισήμαι νεται ό τι ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς, πλήν τής καταλλήλό τήτας για τήν α σκήσή 
επαγγελματική ς δραστήριό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), 
ει ναι πρόαιρετικα  για τήν αναθε τόυσα αρχή  και πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγα με τό 
αντικει μενό τής συ μβασής (α ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτώσή, πρε πει να 
διαμόρφώ νόνται κατα  τρό πό, ώ στε να μήν περιόρι ζεται δυσανα λόγα ή συμμετόχή  τών 
ενδιαφερό μενών όικόνόμικώ ν φόρε ών στόυς διαγώνισμόυ ς. Κατα  τό στα διό τόυ πρόσδιόρισμόυ  
τών κριτήρι ών καταλλήλό τήτας τών υπόψήφι ών, ει ναι αναγκαι ό να τήρόυ νται από  τις 
αναθε τόυσες αρχε ς, όι θεμελιώ δεις ενώσιακε ς αρχε ς, ιδι ώς ή αρχή  τής ι σής μεταχει ρισής τών 
συμμετεχό ντών, τής απόφυγή ς τών διακρι σεών, τής διαφα νειας και τής ανα πτυξής τόυ ελευ θερόυ 
ανταγώνισμόυ . Τα κριτή ρια επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξετα ζόνται κατα  τή διαδικασι α 
ελε γχόυ τής καταλλήλό τήτας τόυ πρόσφε ρόντός να εκτελε σει τή συ μβασή (κριτή ρια “on/off”).  
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72  Όπώς αυτό  ισχυ ει κατα  τα αναλυτικα  όριζό μενα στό Π.Δ. 71/2019, ιδι ώς κατα  τήν μεταβατική  

περι όδό εφαρμόγή ς τόυ Μήτρώ όυ Εργόλήπτικώ ν Επιχειρή σεών Δήμόσι ών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(α ρθ. 65 τόυ Π.Δ. 71/2019, ό πώς ισχυ ει). 

73
   Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν μπόρόυ ν να καλόυ ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α τόυ 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πώς ισχυ όυν δυνα μει τόυ α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε ώς δ' 
τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και α ρθρό 80 
παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, ό πώς αντικαταστα θήκε με τό α ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν. 
4472/2017). 

74   Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτή σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρει ς διαθε τόυν τήν αναγκαι α όικόνόμική  και χρήματόδότική  ικανό τήτα για τήν εκτε λεσή τής 
συ μβασής. Όλες όι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό γώ 
απαιτή σεις καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σήμει ό, χώρι ς παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ 
ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτώσή και με χρι τήν κατα ργήσή τών α ρθρών 80 ε ώς 110 τόυ ν. 3669/2008 και 
τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ό τι, εφό σόν ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε ξει τήν παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ώς πρός τόν καθόρισμό  
τών απαιτή σεών για τις εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις, πρε πει να 
περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτή σεις και για τις αλλόδαπε ς εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις. 

75 Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτή σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρει ς διαθε τόυν τήν αναγκαι α τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα για τήν εκτε λεσή τής 
συ μβασής. Όλες όι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό γώ 
απαιτή σεις καταρχα ς καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σήμει ό, χώρι ς παραπόμπή  σε 
τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ή  βαθμι δες/κατήγόρι ες τόυ ΜΕΚ. Σε κα θε περι πτώσή και με χρι τήν 
κατα ργήσή τών α ρθρών 80 ε ώς 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 
118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ό τι,  εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  επιλε ξει τήν 
παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ή  βαθμι δες/κατήγόρι ες τόυ ΜΕΚ ώς πρός τόν καθόρισμό  
τών απαιτή σεών για τις εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις (πχ. στελε χώσή), 
πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτή σεις και για τις αλλόδαπε ς εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις.  

76 Πρόαιρετική  επιλόγή : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτική  ευχε ρεια τής αναθε τόυσας αρχή ς και 
συμπλήρώ νεται συ μφώνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι ό λες όι απαιτή σεις 
πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής συ μβασής (α ρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

77  Τό εδα φιό αυτό  πρόστι θεται κατα  τήν κρι σή τής αναθε τόυσας αρχή ς συ μφώνα με τό α ρθρό 78 
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α λλώς διαγρα φεται. 

78 Ως πρός τόν τρό πό υπόβόλή ς τών απόδεικτικώ ν με σών τόυ παρό ντός α ρθρόυ, τα όπόι α ε χόυν 
συνταχθει / παραχθει  από  τόυς ι διόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πρβλ. α ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

79 Πρβ α ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19. 
Σήμειώ νεται ό τι ή πρόθεσμι α τών 10 ήμερώ ν πόυ αναγρα φεται στό παρό ν σήμει ό αφόρα  μό νό τόν 
χρό νό υπόγραφή ς τόυ ΕΕΕΣ και σε καμι α περι πτώσή δεν συνδε εται με τή συνόλική  πρόθεσμι α 
υπόβόλή ς τών πρόσφόρώ ν, με τήν ε ννόια ό τι όι όικόνόμικόι  φόρει ς ε χόυν τή δυνατό τήτα να 
υπόβα λλόυν τήν πρόσφόρα  τόυς όπότεδή πότε κατα  τήν ώς α νώ πρόθεσμι α. 

80  Επισήμαι νεται ό τι ή ανώτε ρώ δυνατό τήτα εναπό κειται στή διακριτική  ευχε ρεια τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α. Εξακόλόυθει  να υφι σταται ή δυνατό τήτα να υπόγρα φεται τό ΤΕΥΔ από  τό συ νόλό τών 
φυσικώ ν πρόσώ πών πόυ αναφε ρόνται στα τελευται α δυ ό εδα φια τόυ α ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν. 
4412/2016, ό πώς τρόπόπόιή θήκαν με τό α ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

81  Πρβλ. α ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017. 
82  Η υπόχρεώτική  αντικατα στασή τόυ τρι τόυ, ώς πρός τήν παρ. 4, εναπό κειται στή διακριτική  

ευχε ρεια τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν δε δεν τήν επιθυμει , απαλει φεται ή αναφόρα  στήν παρ. 4 
στό παρό ν σήμει ό. Πρβλ. α ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016. 

83 Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, 
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υπόπερι πτώσή αε τόυ ν. 4605/2019..   

84 Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

85  Εφιστα ται ή πρόσόχή  τών αναθετόυσώ ν αρχώ ν στό ό τι πρε πει να ζήτει ται ή πρόσκό μισή 
δικαιόλόγήτικώ ν πρός από δειξή μό νό τών λό γών απόκλεισμόυ  και τών κριτήρι ών επιλόγή ς πόυ 
ε χόυν τεθει  στήν παρόυ σα διακή ρυξή. Επισήμαι νεται, περαιτε ρώ, ό τι, ή αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται, 
κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτει  από  πρόσφε ρόντες, σε όπόιόδή πότε χρόνικό  
σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να δικαιόλόγήτικα , ό ταν 
αυτό  απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγώγή  τής διαδικασι ας. 

86 Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019 

87  Συ μφώνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελευται ό εδα φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεώ σεις τόυ πόυ αφόρόυ ν 
τις εισφόρε ς κόινώνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν τό σό τήν κυ ρια ό σό και τήν επικόυρική  
ασφα λισή."  

88  Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

89  Λαμβανόμε νόυ υπό ψή τόυ συ ντόμόυ, σε πόλλε ς περιπτώ σεις, χρό νόυ ισχυ ός τών πιστόπόιήτικώ ν 
φόρόλόγική ς ενήμερό τήτας, όι όικόνόμικόι  φόρει ς μεριμνόυ ν να απόκτόυ ς εγκαι ρώς 
πιστόπόιήτικα  πόυ να καλυ πτόυν και τόν χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς, συ μφώνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ να τα υπόβα λόυν, εφό σόν 
αναδειχθόυ ν πρόσώρινόι  ανα δόχόι. Τα εν λό γώ πιστόπόιήτικα  υπόβα λλόνται μαζι  με τα υπό λόιπα 
απόδεικτικα  με σα τόυ α ρθρόυ 23 από  τόν πρόσώρινό  ανα δόχό με σώ τής λειτόυργικό τήτας τής 
«Επικόινώνι ας» τόυ υπόσυστή ματός. 

90 Οι υπευ θυνες δήλώ σεις τόυ παρό ντός τευ χόυς φε ρόυν εγκεκριμε νή πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  
υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  πόυ υπόστήρι ζεται από  εγκεκριμε νό 
πιστόπόιήτικό  (Πρβλ. α ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

91  Πρβλ. όμόι ώς  ώς α νώ υπόσήμει ώσή για τα πιστόπόιήτικα  φόρόλόγική ς ενήμερό τήτας 
92 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
93 Πρβ α ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 46 περ α  τόυ ν. 

4605/2019 
94  Εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  τήν επιλε ξει ώς λό γό απόκλεισμόυ . 
95 Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019 
96  Με εκτυ πώσή τής καρτε λας “Στόιχει α Μήτρώ όυ/ Επιχει ρήσής”, ό πώς αυτα  εμφανι ζόνται στό 

taxisnet. 
97 Η πλατφό ρμα τής Ευρώπαι κή ς Επιτρόπή ς eCertis για τήν αναζή τήσή ισόδυ ναμών πιστόπόιήτικώ ν 

α λλών κρατώ ν-μελώ ν τής Ε.Ε ει ναι διαθε σιμή, χώρι ς κό στός, στή διαδρόμή . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαι νεται ό τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ει ναι ό αρμό διός εθνικό ς 
φόρε ας για τήν καταχώ ρήσή και τή ρήσή τών στόιχει ών τόυ eCertis για τήν Ελλα δα. Πρβλ. τό με 
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχετικό  ε γγραφό τής Αρχή ς στόν ακό λόυθό συ νδεσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

98  Εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  τις επιλε ξει, ό λες ή  κα πόια/ες εξ αυτώ ν, ώς λό γόυς απόκλεισμόυ . 
99  Επισήμαι νεται ό τι ή αναθε τόυσα αρχή , εφό σόν μπόρε σει να απόδει ξει, με κατα λλήλα με σα, ό τι 

συντρε χει κα πόια από  τις περιπτώ σεις αυτε ς, απόκλει ει όπόιόνδή πότε όικόνόμικό  φόρε α από  τή 
συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής τής δήμό σιας συ μβασής.  

100 Εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  τήν επιλε ξει ώς λό γό απόκλεισμόυ . 
101 Η υπόχρε ώσή πρόσκό μισής δικαιόλόγήτικώ ν όνόμαστικόπόι ήσής μετόχώ ν, εφό σόν πρό κειται για 

συμβα σεις εκτιμώ μενής αξι ας α νώ τόυ 1.000.000,00 ευρώ , αφόρα  μό νό στις ανώ νυμες εταιρει ες 
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πόυ λαμβα νόυν με ρός στό διαγώνισμό , ει τε πρό κειται για μεμόνώμε νόυς υπόψή φιόυς, ει τε για 
με λή ενώ σεών Εξαιρόυ νται τής υπόχρε ώσής αυτή ς όι εταιρει ες πόυ ει ναι εισήγμε νες στό 
Χρήματιστή ριό τής χώ ρας εγκατα στασή ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ υπευ θυνή δή λώσή τόυ 
νόμι μόυ εκπρόσώ πόυ τόυς. 

102 Πρβ παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019 

103  Εφό σόν συντρε χει περι πτώσή λό γώ τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  τής συ μβασής, πρε πει να πρόβλε πεται 

και ή δυνατό τήτα συμμετόχή ς επιχειρή σεών εγγεγραμμε νών στα Νόμαρχιακα  Μήτρώ α (βλε πετε 

α ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περι πτώσή αυτή  να τι θεται ή αντι στόιχή πρό βλεψή. 
104 ή όπόι α εκδι δεται συ μφώνα με τις ειδικε ς διατα ξεις τόυ ν. 3669/2008 και φε ρει συγκεκριμε νό 

χρό νό ισχυ ός. 
105 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.  
106  Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πώς ισχυ όυν δυνα μει τόυ α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε ώς δ' τόυ ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 
107  Πρβλ. όμόι ώς πρόήγόυ μενή υπόσήμει ώσή 
108 Εφό σόν ε χει αναφερθει  σχετική  απαι τήσή στό α ρθρό 22.Ε συμπλήρώ νεται αναλό γώς συ μφώνα με 

τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. 
109 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερι πτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
110  Συ μφώνα με τή δια ταξή τόυ α ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχή  σε 

διαγώνισμόυ ς δήμόσι ών ε ργών χόρήγει ται σε κα θε εργόλήπτική  επιχει ρήσή εγγεγραμμε νή στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερό τήτα πτυχι όυ», ή όπόι α, σε συνδυασμό  με τή βεβαι ώσή εγγραφή ς πόυ εκδι δεται 
από  τήν υπήρεσι α τή ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  «επι σήμό κατα λόγό αναγνώρισμε νών 
εργόλήπτώ ν» [...] και απαλλα σσει τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις από  τήν υπόχρε ώσή να 
καταθε τόυν τα επιμε ρόυς δικαιόλόγήτικα  στόυς διαγώνισμόυ ς.” Επισήμαι νεται ό τι, συ μφώνα με 
τό α ρθρό 22 ( Τρόπόπόιή σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρώ τό 
εδα φιό τής περι πτώσής 31 τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 377 αντικαθι σταται ώς εξή ς: «31) τόυ 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν τών α ρθρών 80 ε ώς 110, τα όπόι α παραμε νόυν σε ισχυ  με χρι τήν 
ε κδόσή τόυ πρόεδρικόυ  διατα γματός τόυ α ρθρόυ 83, τών παραγρα φών 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20 και 
τής παραγρα φόυ 1 α τόυ α ρθρόυ 176». 

111 Στήν περι πτώσή ό μώς πόυ ή Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν καλυ πτει τις εισφόρε ς επικόυρική ς 
ασφα λισής, τα σχετικα  δικαιόλόγήτικα  υπόβα λλόνται ξεχώριστα . 

112 Μό νό στήν περι πτώσή πόυ ε χει επιλεγει  από  τήν αναθε τόυσα αρχή  ώς λό γός απόκλεισμόυ . 
113 Επισήμαι νεται ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας παρα γει από  τό υπόσυ στήμα τό ήλεκτρόνικό  αρχει ό 

«εκτυπώ σεις» τών Δικαιόλόγήτικώ ν Συμμετόχή ς σε μόρφή  αρχει όυ Portable Document Format 
(PDF), τό όπόι ό υπόγρα φεται με εγκεκριμε νή πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  με χρή σή εγκεκριμε νών πιστόπόιήτικώ ν και επισυνα πτεται στόν 
(υπό)φακε λό τής πρόσφόρα ς «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» (Πρβλ α ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

114 Πρβ. α ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν. 
4605/2019 και τρόπόπόιή θήκε από  τό α ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019. 

115 Πρβλ και α ρθρό 165 ν. 4412/2016. 



 

Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
Τμήμα:  Κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων 
Αρμόδιος: Γκέτσιος Ιωάννης /αρχιτέκτων μηχανικός 
τηλ.: 2231351546 / e-mail: gketsios@lamia-city.gr 

 
 
 

 
 

Εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή 
 

 
ΘΕΜΑ: Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του 
έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη».   
 

 Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 50/2020 μελέτη 
του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 350.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

 Με την αρ. 489/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε. με πίστωση 150.000,00€ 
για το 2020 και Κ.Α. 30.7322.0004 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007233003 και 
έγινε εγκεκριμένο με τον ΑΔΑΜ 20REQ007270099 (την αρ. 34512/07.09.2020 
,ΑΔΑ: ΩΨ0ΡΩΛΚ-ΜΒΔ Απόφαση Δημάρχου) με δέσμευση πίστωσης 
150.000,00€ για το 2020. 

 
Μετά τα παραπάνω 

 
Εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην 
πλατεία Γιαννιτσιώτη» για τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 (για δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των 
ορίων του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου). 

 
Λαμία, 23.10.2020 

Ο συντάξας 
 
 

 
Γκέτσιος Ιωάννης 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 Λαμία, 23.10.2020 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ.Υ.Τ.Ε. 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



         
                                                                                      ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

                                                                                                                          Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 
                                                                                                                  Πράξεις 

                                                                                                               Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

        
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ι. Δημητρόπουλος 
Τηλέφωνο 2231351544 
Email: i.dimitropulos@lamia-city.gr 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Προς  την Οικονομική Επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: «Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης   » 
        
     Τίθεται υπόψη της Οικονομικής   Επιτροπής το πρακτικό διεξαγωγής του συνοπτικού 
διαγωνισμού στις 20/10/2020, για την επιλογή αναδόχου της  υπηρεσία : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ» σύμφωνα με την αριθ. 26/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχ. Έργων 
Δήμου Λαμιέων για την Υπηρεσία : προϋπολογισμού 70.893,52€ ( με ΦΠΑ 24%).  
 
   Με την αριθ.  387/22-9-20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης της  παραπάνω υπηρεσίας  διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού την 
20/10/2020.  
  Με το από 20/10/20 1

Ο
 πρακτικό η Επιτροπή  Διαγωνισμού κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο λόγο 

μη  υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1 εδαφ.α  του Ν 4412/2016.   

          
         Μετά τα παραπάνω προτείνεται  η λήψη  απόφασης για :  
 
Α)  Την έγκριση του από 20/10/2020 1

ου
  πρακτικού  όπου ο συνοπτικός διαγωνισμός για την 

επιλογή αναδόχου της  υπηρεσία : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ »  απέβη άγονος. 
 
 Β) Την ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης   για την επιλογή αναδόχου της  
υπηρεσία : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ » και την  επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης  με τροποποίηση των όρων αυτής, όπως προβλέπεται άρθρο 106  στην παράγραφο 
6 του Ν. 4412/2016, καθώς με τους υφιστάμενους όρους δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρότι 

τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες συνθήκες δημοσιότητας. 
 
   

Λαμία, 23-10-2020 
Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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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 90236 του έργου: «Αναβάθμιση 

δημόσιου χώρου ανοικτού εμπορίου «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» Λαμίας», προϋπολογισμού 

400.000,00 με ΦΠΑ 

 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 

Στη Λαμία σήμερα την 12-10-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογεγραμμένοι: α. Γεώργιος Μούρτζος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ 

ως Πρόεδρος, 
β .Αικατερίνη Κοτάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στον Δήμο Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου ως μέλος, 
γ. Μπεζάτης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ/ΠΣΕ ως 
μέλος αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ’ 
ΛΑΜΙΑΣ” του που συστάθηκε με την αριθμ. 242/09-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΕΩΛΚ-486) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια 
συνεδρίαση για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε: 
α)το από 02-10-2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 
[Ενέργειες -> Επικοινωνία] του κ. Στεριόπουλου Χρήστου, μειοψηφούντα του 
διαγωνισμού, με το οποίο κοινοποίησε τα δικαιολογητικά, το 1ο Πρακτικό και την με αρ. 
358/2020 (Αρ.Πρακτ. 35/08-09- 2020, Θέμα έκτακτο, ΑΔΑ:6ΗΛΤΩΛΚ-ΕΒΘ) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της 
εργοληπτικής επιχείρησης “Κ/Ξ ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ” ως 
προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης. 
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β)το από 25-09-2020 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 στο 
άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2.α της διακήρυξης. γ)η από 02/10/2020 ηλεκτρονική υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της 
διακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 14-09-2020 
μήνυμα της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή 
υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι Παρασκευή 25-09-2020 
και ώρα λήξης 15.00 µ.µ., κατά της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων (αριθμ πρακ.35-08-09-2020 ΑΔΑ: 6ΗΛΤΩΛΚ-ΕΒΘ, σύμφωνα με το άρθρο 
4.3.1 της διακήρυξης.Εν συνεχεία, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα 
στοιχεία του Α.Α.90236 διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής 
πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον 
προσωρινό μειοδότη. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών 
του προσωρινού μειοδότη “Κ/Ξ ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ” που 
υποβλήθηκε με την από 05-10-2020 αίτησή του, εντός της προθεσμίας των  τριών (3) 
εργασίμων ημερών, από  την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ 
της διακήρυξης. 

 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης “Κ/Ξ 
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ”, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 
της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή 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 στην εργοληπτική επιχείρηση “Κ/Ξ 
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ” με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 158747 και 
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα οχτώ τοις εκατό και είκοσι εκατοστά 
(58,20%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και 
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υποβάλλει το πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
90236 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος 

 
 
 
 
 
 



Σελίδα 3 από 3 

 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 90236 του έργου: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου 

ανοικτού εμπορίου «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» Λαμίας». 

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ 

Στεργιόπουλος Χ. – Χατζόπουλος Γ.» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 158747 και 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα οχτώ τοις εκατό και είκοσι 

εκατοστά (58,20%) 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 29/10/2020                                              Λαμία 29/10/2020 

        Ο συντάξας                                             Η διευθύντρια υποδομών   

                                                                              & τεχνικών έργων  

 

    Ιωάννης Γκέτσιος                                        Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

     Αρχ/κτων Μηχ/κός                                       Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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Ο χρήστης συνδέθηκε ως 6166_71Διαγωνισμοί
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Εκτύπωση μηνυμάτων συζητήσεων online (Διαγωνισμός 90236) Άκυρο Εκτύπωση

ΘέμαΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"

Από ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Έως ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ -
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημ/νία 25/09/2020 13:59:08

Μετά την ανάδειξή σας ως προσωρινό μειοδότη &#8211; ανάδοχο του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» ΛΑΜΙΑΣ» με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 90236, σας προσκαλούμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.2 της διακήρυξης, να υποβάλετε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της
διακήρυξης και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Ενέργειες - Επικοινωνίας».

Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ -

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Έως ΕΣΗΔΗΣ Ημ/νία 02/10/2020 11:46:59

-------Αρχικό μήνυμα-------Μετά την ανάδειξή σας ως προσωρινό μειοδότη &#8211; ανάδοχο του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
«ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» ΛΑΜΙΑΣ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90236, σας προσκαλούμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.2 της διακήρυξης, να υποβάλετε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται
στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Ενέργειες - Επικοινωνίας». ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 37499/25-09-2020 ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. -
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ''ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ'' ΛΑΜΙΑΣ ».

ΘέμαΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΜΟΥΡΤΖΟΣ, Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Ημ/νία 27/08/2020 09:41:53
σας αποστέλεται ηλεκτρονικά το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού

ΘέμαΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση
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javascript:top.help_window()
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https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponBuyerSearchPG&_ri=396&From=Advanced&SearchBy=CreatedBy&Keyword=BH&_ti=73942021&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&bcrumb=Y&oapc=12&oas=JmQFeOH7bvAx1WKo5R3y1g..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!vk-s-6asb2cruD7jNVLV9Q%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=73942021&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&bcrumb=Y&SubTabIndex=%7B%21%21LxSyrc3RcLjUj5upcqlFcw%7D&oapc=12&oas=p4IfmqF4W2SaAA9pVbcCLg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/tools/discussions/webui/ponDiscussionSummaryPG&discussion_id=0kqyA2-7BKG2ewgmrWNCQw&_ti=73942021&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&bcrumb=Y&oapc=12&oas=SZdrFzIZQ2whzbS0uIfaDA..
javascript:ignoreWarnAboutChanges(%22OA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Ffnd%2Fframework%2Fpersonalization%2Fwebui%2FChooseContextPG%26retainAM%3DY%26addBreadCrumb%3DS%26PERZ%3DY%26bypass%3Dy%26pg%3D%252Foracle%252Fapps%252Fpon%252Ftools%252Fdiscussions%252Fwebui%252FponPrintDiscussionsPG%26if%3DPON_PRINT_DISCUSSION%26is%3D0%26io%3D123%26ir%3D51029%26ia%3D396%26iu%3D10239%26te%3DoaptdwponPrintDiscussionsPG%26fl%3DSubjectHeader%26pv%3DCLS%26amMode%3D7%26baseAM%3Doracle.apps.pon.tools.discussions.server.DiscussionAM%26baseRC%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Ftools%2Fdiscussions%2Fwebui%2FponPrintDiscussionsPG%26baseAppId%3D396%26OAIG%3D11249%26_ti%3D73942021%26oapc%3D12%26oas%3DKhoh2Caw2lUuiRlfqcnQoA..%22)
javascript:ignoreWarnAboutChanges(%22OA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Ffnd%2Fframework%2Fpersonalization%2Fwebui%2FChooseContextPG%26retainAM%3DY%26addBreadCrumb%3DS%26PERZ%3DY%26bypass%3Dy%26pg%3D%252Foracle%252Fapps%252Fpon%252Ftools%252Fdiscussions%252Fwebui%252FponPrintDiscussionsPG%26if%3DPON_PRINT_DISCUSSION%26is%3D0%26io%3D123%26ir%3D51029%26ia%3D396%26iu%3D10239%26te%3DoaptdwponPrintDiscussionsPG%26fl%3DInnerContainer%26pv%3DCLS%26amMode%3D7%26baseAM%3Doracle.apps.pon.tools.discussions.server.DiscussionAM%26baseRC%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Ftools%2Fdiscussions%2Fwebui%2FponPrintDiscussionsPG%26baseAppId%3D396%26OAIG%3D11249%26_ti%3D73942021%26oapc%3D12%26oas%3D5kZq2OY1uCPEBCU3KbAcxA..%22)
javascript:ignoreWarnAboutChanges(%22OA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Ffnd%2Fframework%2Fpersonalization%2Fwebui%2FChooseContextPG%26retainAM%3DY%26addBreadCrumb%3DS%26PERZ%3DY%26bypass%3Dy%26pg%3D%252Foracle%252Fapps%252Fpon%252Ftools%252Fdiscussions%252Fwebui%252FponPrintDiscussionsPG%26if%3DPON_PRINT_DISCUSSION%26is%3D0%26io%3D123%26ir%3D51029%26ia%3D396%26iu%3D10239%26te%3DoaptdwponPrintDiscussionsPG%26fl%3DInnerContainer%26pv%3DCLS%26amMode%3D7%26baseAM%3Doracle.apps.pon.tools.discussions.server.DiscussionAM%26baseRC%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Ftools%2Fdiscussions%2Fwebui%2FponPrintDiscussionsPG%26baseAppId%3D396%26OAIG%3D11249%26_ti%3D73942021%26oapc%3D12%26oas%3D5kZq2OY1uCPEBCU3KbAcxA..%22)
javascript:ignoreWarnAboutChanges(%22OA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Ffnd%2Fframework%2Fpersonalization%2Fwebui%2FChooseContextPG%26retainAM%3DY%26addBreadCrumb%3DS%26PERZ%3DY%26bypass%3Dy%26pg%3D%252Foracle%252Fapps%252Fpon%252Ftools%252Fdiscussions%252Fwebui%252FponPrintDiscussionsPG%26if%3DPON_PRINT_DISCUSSION%26is%3D0%26io%3D123%26ir%3D51029%26ia%3D396%26iu%3D10239%26te%3DoaptdwponPrintDiscussionsPG%26fl%3DSubjectHeader%26pv%3DCLS%26amMode%3D7%26baseAM%3Doracle.apps.pon.tools.discussions.server.DiscussionAM%26baseRC%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Ftools%2Fdiscussions%2Fwebui%2FponPrintDiscussionsPG%26baseAppId%3D396%26OAIG%3D11249%26_ti%3D73942021%26oapc%3D12%26oas%3DKhoh2Caw2lUuiRlfqcnQoA..%22)
javascript:ignoreWarnAboutChanges(%22OA.jsp%3Fpage%3D%2Foracle%2Fapps%2Ffnd%2Fframework%2Fpersonalization%2Fwebui%2FChooseContextPG%26retainAM%3DY%26addBreadCrumb%3DS%26PERZ%3DY%26bypass%3Dy%26pg%3D%252Foracle%252Fapps%252Fpon%252Ftools%252Fdiscussions%252Fwebui%252FponPrintDiscussionsPG%26if%3DPON_PRINT_DISCUSSION%26is%3D0%26io%3D123%26ir%3D51029%26ia%3D396%26iu%3D10239%26te%3DoaptdwponPrintDiscussionsPG%26fl%3DInnerContainer%26pv%3DCLS%26amMode%3D7%26baseAM%3Doracle.apps.pon.tools.discussions.server.DiscussionAM%26baseRC%3D%2Foracle%2Fapps%2Fpon%2Ftools%2Fdiscussions%2Fwebui%2FponPrintDiscussionsPG%26baseAppId%3D396%26OAIG%3D11249%26_ti%3D73942021%26oapc%3D12%26oas%3D5kZq2OY1uCPEBCU3KbAcxA..%22)
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=73942021&oapc=12&OAMC=76506_16_0&menu=Y&oaMenuLevel=1&oas=R26KOd5sYdQfW46R5um4ew..
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Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΜΟΥΡΤΖΟΣ, Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Ημ/νία 29/10/2020 12:39:04
Σας διαβιβάζω το 2ο πρακτικό

ΘέμαΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Έως Όλα τα μέλη Ημ/νία 07/10/2020 11:29:41
ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΙΔΙΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ.

ΘέμαΛοιπά

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"

Από ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Έως ΚΟΤΑΚΟΥ, Κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ; ΜΟΥΡΤΖΟΣ, Κος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ; ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ημ/νία 11/06/2020 13:56:50

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΗΔΗΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ. Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/07/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΘέμαΛοιπά

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"

Από ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Έως ΚΟΤΑΚΟΥ, Κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ; ΜΟΥΡΤΖΟΣ, Κος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ; ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ημ/νία 11/06/2020 13:39:42

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» ΛΑΜΙΑΣ». ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

ΘέμαΛοιπά

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Έως Ημ/νία 14/09/2020 11:56:52
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ΓΩΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΓΩΓΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; ΚΙΤΣΟΣ,
ΛΟΥΚΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ -
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ;
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ;
ΧΕΙΜΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
ΧΕΙΜΑΡΑΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ; ΨΑΡΡΑΚΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -
ΨΑΡΡΑΚΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σας κοινοπιούμε την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ.
της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

ΘέμαΛοιπά

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΜΟΥΡΤΖΟΣ, Κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως Όλοι οι συμμετέχοντες Ημ/νία 17/07/2020 13:00:25
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.

ΘέμαΛοιπά

Προσαρμογή του ""Θέμα:""
Προσαρμογή του "Stack Layout: (InnerContainer)"
Από ΓΚΕΤΣΙΟΣ, Κος ΙΩΑΝΝΗΣ Έως Όλοι οι συμμετέχοντες Ημ/νία 09/07/2020 11:21:15
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στα συνημμένα του διαγωνισμού ο Κατάλογος Συμμετεχόντων Α/Α.

Κονσόλα διαγνωστικού ελέγχου

Άκυρο Εκτύπωση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ’
ΛΑΜΙΑΣ

90236

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90236
Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 17-07-2020

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου

Στη Λαμία σήμερα την 12-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

α. Γεώργιος Μούρτζος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Πρόεδρος,
β .Αικατερίνη Κοτάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στον Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου ως
μέλος,
γ. Μπεζάτης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ/ΠΣΕ ως μέλος
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ’
ΛΑΜΙΑΣ” του που συστάθηκε με την αριθμ. 242/09-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΕΩΛΚ-486) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την
ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε:
α)το από 02-10-2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] του κ. Στεριόπουλου Χρήστου, μειοψηφούντα του διαγωνισμού, με το οποίο
κοινοποίησε τα δικαιολογητικά, το 1ο Πρακτικό και την με αρ. 358/2020 (Αρ.Πρακτ. 35/08-09-
2020, Θέμα έκτακτο, ΑΔΑ:6ΗΛΤΩΛΚ-ΕΒΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε περί
έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης “Κ/Ξ
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ” ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ
της διακήρυξης.
β)το από 25-09-2020 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 στο άρθρο 23.2-23.9 της
διακήρυξης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.
γ)η από 02/10/2020 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον
προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 14-09-2020 μήνυμα της
αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εντός της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα λήξης 15.00 µ.µ., κατά
της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (αριθμ πρακ.35-08-09-2020 ΑΔΑ:
6ΗΛΤΩΛΚ-ΕΒΘ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1 της διακήρυξης.
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Εν συνεχεία, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α.90236 διαγωνισμού.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του
προσωρινού μειοδότη “Κ/Ξ ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ” που υποβλήθηκε με την
από 05-10-2020 αίτησή του, εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, από
την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης “Κ/Ξ
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ”, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της
διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή 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 στην εργοληπτική επιχείρηση “Κ/Ξ
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.Χ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Γ” με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 158747 και ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα οχτώ τοις εκατό και είκοσι εκατοστά (58,20%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρό της να υποβάλλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90236 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος,

Λαμία 12-10-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μούρτζος 1. Αικατερίνη Κοτάκου

2 Μπεζάτης Ευάγγελος



                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 2020 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση       : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.         :   35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες   :  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 Τηλ                 :  2231351548 
 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

 
Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  

 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση του 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:  «Αποκατάσταση 
τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» 

 
Στις 18/6/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 

κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει 
τιμής, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς 
Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» προϋπολογισμού 36.500,00 € (με ΦΠΑ 
24%) σύμφωνα με την αρ. 24/20 μελέτη και με όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί 
περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 19429/29-5-2020 & ΑΔΑΜ:20PROC006793888 διακήρυξη 
της μελέτη Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ 
ΚΗΜΔΗΣ: 

1) πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ006698876 
2) Κωδικός CPV 45000000-7-  
3) ΑΦΜ 149143492  Αναδόχου        
4) συνολικό κόστος μετά την έκπτωσης  17.661,29€ χωρίς ΦΠΑ 24% -  
5) Κ.Α.30.7323.0067   Προϋπολογισμού  
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν  φάκελο προσφορών για τον 

ανωτέρω διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1. ΛΕΟΝΤΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
3. ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 
4. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
5. ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
Στις 18/6/2020 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 387/17-12-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και μονογραφή των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων  και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε 
διαγωνιζόμενο.  



Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη.  

Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί, σύμφωνα με το από 18–06–2020 1ο Πρακτικό, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 267/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΕΥΩΛΚ-ΜΝ0) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο μειοδότης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ» με 
έκπτωση 41,00%. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ» και στο από 18-09-2020 2ο Πρακτικό που συνέταξε, πρότεινε την 
απόρριψή του και την ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο τον αμέσως επόμενο μειοδότη, δηλ. 
την επιχείρηση «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». 

Με την αριθ.  381/2020 (ΑΔΑ: Ω0Υ6ΩΛΚ-ΥΤ6)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για το έργο του θέματος και αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» με ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40,00%) 

Δεν ασκήθηκε ένσταση κατά της ως άνω 381/2020 Απόφασης, στο οριζόμενο με τη 
διακήρυξη χρονικό διάστημα, και εν συνεχεία η αναθέτουσα αρχή προέβη στην πρόσκληση του 
νέου προσωρινού αναδόχου: «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με το αριθ. 41488/16-10-2020 
έγγραφο Δ.Υ.Τ.Ε., για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της 
διακήρυξης. 

  Η Επιτροπή παρέλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ. 42572/23-10-2020 και 
προέβη στην αποσφράγιση του.  

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης, ως εκ τούτου,  

 
προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

 
1) Την έγκριση του από 29-10-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Έργων για  το έτος  2020, για το έργο  «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου 
προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου».  

2) Την κατακύρωση της σύμβασης τον οικονομικό φορέα «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»  με 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40,00%)  

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης κατακύρωσης μαζί με το από 29/10/2020 3ο 
πρακτικό σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.β της διακήρυξης, οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης (άρθρο 4.3 Διακήρυξης): 
 
Οι προσφέροντες στους οποίους γίνεται η κοινοποίηση είναι οι παρακάτω: 

 

Α/Α 
Τίτλος εργοληπτικής 

επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο 
εργολάβου 

Δ/ΝΣΗ Τρόπος Επικοινωνίας 

1 ΛΕΟΝΤΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΚΑΛΗΣ 9       
ΚΗΦΙΣΙΑ –ΤΚ 14 561 

Τηλ.6984279910 
email: info@rebuilthellas.gr 

2  ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15     
–ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-20154 
Fax:22310- 50468 
email: pagogos1@gimail.com 

3 ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1              
-ΤΚ 35 100  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.&Φάξ 2231044519 
Email: 
olga.moustaka@gmail.com 

4 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ –ΛΑΡΙΣΑΣ 0   Τηλ.2232027017 

mailto:info@rebuilthellas.gr
mailto:pagogos1@gimail.com
mailto:olga.moustaka@gmail.com


Ο.Ε. -ΤΚ 35010  ΔΟΜΟΚΟΣ e-mail: bakasede@yahoo.gr 

 
 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το από 29-10-2020 3ο Πρακτικό 

Λαμία, 29-10-2020 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ. 
 
 
 

ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 

mailto:bakasede@yahoo.gr


Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 

  

 
Εισήγηση  

Της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: 

«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού» 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του 

άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων 

(«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό 

συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού». 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2019 

μελέτη προϋπολογισμού 43.087,45 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 186/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΤΝΩΛΚ-Ω0Γ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν 

οι όροι δημοπράτησης του έργου. 

3. Στις 16-07-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 269/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΨΑΩΛΚ-Φ3Χ 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ 

Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος. 

4. Η αρ. 50449/03-12-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005975652) του έργου υπεγράφη 

στο ποσό των 30.727,57€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες. 

5. Με το αρ. 50499/03-12-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου. 

6. Με τις αρ. 98/2020 (ΑΔΑ: 60ΦΡΩΛΚ-13Ξ) και 180/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΞ7ΩΛΚ-ΞΕ9) 

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε συνολική παράταση περαίωσης του 

έργου μέχρι την 31-08-2020. 

7. Στις 04-09-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.  

 

2)  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (1ου ΑΠΕ)  

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει – τακτοποιήσει 

τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις 

εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία 

εκτέλεσης του έργου, σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης. 



Σελίδα 2 από 2 

 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε στο ποσό των 24.780,30 € για εργασίες και 5.947,27 € 

για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 30.727,57 €, σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

  

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται 

 

Τη λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου 

ΑΠΕ) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 

17ου  Δημοτικού» αναδόχου Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος, στο ποσό των 

30.727,57 € (εργασίες και ΦΠΑ), σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως 

συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

 
 

Λαμία,  26 – 10 – 2020 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 
 
 

Λαμία,  26 – 10 – 2020 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  
 
 
 
 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ» 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 245.000 € (με ΦΠΑ) 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 
 

του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 41/2016 μελέτη 

προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 
2. Με την αρ. 2281/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7ΛΗ-ΙΡΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» 
με κωδικό ΟΠΣ 5002374 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610036. 

3. Με την αρ. 286/2017 (ΑΔΑ: ΩΟ2ΙΩΛΚ-ΙΡ3) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης του έργου. 

4. Στις 13-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 457/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΣΧΩΛΚ-5ΘΘ, 
ΑΔΑΜ: 17AWRD002416687) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος 
του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,37%. Η απόφαση 
αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 5680/162998/10-10-2017 (ΑΔΑ: 
ΩΒΛΧΟΡ10-ΥΦΖ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Διοίκησης. 

5. Η αρ. 77567/13-12-2017 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV002418252) του έργου υπεγράφη στο 
ποσό των 97.088.97 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες πέντε (305) 
ημερολογιακές ημέρες. 

6. Με το αρ. 70365/08-12-2016 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου. 
7. Με το αρ. 79989/09-01-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου. 
8. Με την αρ. 1677/11-01-2018 (ΑΔΑ: 7Θ79ΩΛΚ-Χ5Ι) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή 

Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου. 
9. Με την αρ. 467/2018 (ΑΔΑ: 68Ω1ΩΛΚ-Ο55) Απόφαση Δημ.Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας του έργου έως 11-01-2019. 
10. Με την αρ. 585/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΑ8ΩΛΚ-ΟΛΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού 
Τιμών Νέων Μονάδων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) 

11. Με την αρ. 266/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΖ9ΩΛΚ-5ΤΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το από 04-06-220 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το αντικείμενο που προβλέπεται στο έργο είναι η ανέγερση μονώροφου κτιρίου 

εμβαδού ~146,00τμ κατ’ επέκταση του υφισταμένου 6ου Νηπιαγωγείου Λαμίας (οδός Καβάφη, 
Τσιτσάνη και Άββων – 35132 ΛΑΜΙΑ) και εφαπτόμενο σε αυτό με αρμό 5εκ, σε οικόπεδο 
εμβαδού 2.165,43τμ. Η χρήση του νέου κτιρίου είναι: χώρος αίθουσας εργασίας-πολλαπλών 
χρήσεων (50,37τμ), χώρος κίνησης (43,39τμ) και αίθουσα ανάπαυσης (39,68τμ). Τμήμα των 
WC του υφιστάμενου κτιρίου μετατρέπεται σε WC ΑΜΕΑ. Ο φέρων οργανισμός του νέου 
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κτιρίου είναι από σκυρόδεμα και φέρει στέγη σε τμήμα της πλάκας. 
Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:  
Οικοδομικές εργασίες: Εκσκαφές – επιχώσεις, σκυροδετήσεις με οπλισμένο 

σκυρόδεμα, υγρομονώσεις με επαλειφόμενα υλικά – μεμβράνες, θερμομονώσεις με 
πολυστερίνη – πολυουρεθάνη, τοιχοδομές δρομικές – μπατικές, επιχρίσματα, χρωματισμοί, 
δάπεδα – σοβατεπιά linoleum, εξωτερικά ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου – πυράντοχη 
πόρτα, εσωτερικές θύρες πρεσσαριστές, ξύλινος φορέας στέγης, διαπνεόμενη μεμβράνη, 
επικεράμωση, υδρορροές, καθαίρεση – ανακατασκευή γυψοσανίδας, νέοι τοίχοι, κατασκευή 
χώρου στάθμευσης, κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες 
κοινές και τυφλών, αποξήλωση – επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: κατασκευή WC ΑΜΕΑ, επίτοιχα καλώδια ισχυρών 
ρευμάτων τα οποία τροφοδοτούνται από υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα, εγκαταστάσεις 
ασθενών ρευμάτων DATA, εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης με καταιονιστήρες, 
δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης με αφετηρία το υφιστάμενο λεβητοστάσιο ενδοδαπέδιο μέχρι 
χαλύβδινα θερμαντικά σώματα, εξαερισμός, αντικεραυνική προστασία τύπου κλωβού. 
 
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών 
εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση και 
την τακτοποίηση των εργασιών μετά το πέρας του έργου. 

Ο παρών 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε επί έλαττον κατά 486,29 € της 
συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 77.905,39 € για εργασίες και 18.697,29 € για ΦΠΑ 24%, 
σύνολο = 96.602,68 €. 

  
  

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 
 

Οι οικονομικές μεταβολές στις ομάδες του έργου, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
1ος ΑΠΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
2ος ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠ) 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

1η ΟΜΑΔΑ 2.750,26 4.139,33 4.139,33 1.919,16 530,10 

2η ΟΜΑΔΑ 19.032,60 20.375,54 20.375,54 2.124,90 781,95 

3η ΟΜΑΔΑ 6.269,81 5.019,41 5.019,41 0,00 1.250,40 

4η ΟΜΑΔΑ 6.027,00 10.622,35 10.622,35 5.330,86 735,51 

5η ΟΜΑΔΑ 15.068,18 15.664,87 15.664,85 3.608,06 3.011,39 

6η ΟΜΑΔΑ 983,82 1.476,66 1.476,66 510,51 17,67 

7η ΟΜΑΔΑ 2.685,54 3.861,88 3.857,32 1.192,31 20,52 

8η ΟΜΑΔΑ 3.963,43 3.869,98 3.869,98 1.447,83 1.541,28 

9η ΟΜΑΔΑ 700,73 1.070,48 996,08 423,37 128,03 

Άθροισμα εργασιών  57.481,37 66.100,50 66.021,52 16.557,00 8.016,85 

ΓΕ & ΟΕ 18% 10.346,65 11.898,09 11.883,87 2.980,26 1.443,04 

Μερικό σύνολο 67.828,02 77.998,59 77.905,39 19.537,26 9.459,89 

Απρόβλεπτα 15% 10.174,20 3,63 0,00 0,00 10.174,20 

Μερικό σύνολο 78.002,22 78.002,22 77.905,39 19.537,26 19.634,09 

Αναθεώρηση 295,34 295,34 0,00 0,00 295,34 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 78.297,56 78.297,56 77.905,39 19.537,26 19.929,43 

ΦΠΑ 24% 18.791,41 18.791,41 18.697,29 4.688,94 4.783,06 

Συνολική δαπάνη 
έργου με ΦΠΑ  

97.088,97 97.088,97 96.602,68 24.226,20 24.712,49 

  486,29 468,29 
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Λαμία,   23 – 10 – 2020 
Οι επιβλέπουσες του έργου  

 
 

Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Ιωάννα Σερεμέτη 
Μηχανολόγος Μηχανικός 



 
 
 

Σελίδα 1 από 3 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ. 2231351548 
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού  του έργου: 
«Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του 
άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων 
(«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε 
Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» 
1) Ιστορικό  

1) Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 41/2016 
μελέτη προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2) Με την αρ. 2281/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7ΛΗ-ΙΡΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002374 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610036. 

3) Με την αρ. 286/2017 (ΑΔΑ: ΩΟ2ΙΩΛΚ-ΙΡ3) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι δημοπράτησης του έργου. 

4) Στις 13-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 457/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΣΧΩΛΚ-5ΘΘ, 
ΑΔΑΜ: 17AWRD002416687) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως 
ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,37%. 
Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 5680/162998/10-10-
2017 (ΑΔΑ: ΩΒΛΧΟΡ10-ΥΦΖ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
Δ/νση Διοίκησης. 

5) Η αρ. 77567/13-12-2017 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV002418252) του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 97.088.97 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες πέντε (305) 
ημερολογιακές ημέρες. 

6) Με το αρ. 70365/08-12-2016 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου. 
7) Με το αρ. 79989/09-01-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου. 
8) Με την αρ. 1677/11-01-2018 (ΑΔΑ: 7Θ79ΩΛΚ-Χ5Ι) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η 

Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου. 
9) Με την αρ. 467/2018 (ΑΔΑ: 68Ω1ΩΛΚ-Ο55) Απόφαση Δημ.Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας του έργου έως 11-01-2019. 
10) Με την αρ. 585/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΑ8ΩΛΚ-ΟΛΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1ο 
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) 

mailto:antonopoulou@lamia-city.gr
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11) Με την αρ. 266/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΖ9ΩΛΚ-5ΤΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το από 04-06-220 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου. 

 
 
2) Αντικείμενο που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη του έργου  

Το αντικείμενο που προβλέπεται στο έργο είναι η ανέγερση μονώροφου κτιρίου 
εμβαδού ~146,00τμ κατ’ επέκταση του υφισταμένου 6ου Νηπιαγωγείου Λαμίας (οδός 
Καβάφη, Τσιτσάνη και Άββων – 35132 ΛΑΜΙΑ) και εφαπτόμενο σε αυτό με αρμό 5εκ, σε 
οικόπεδο εμβαδού 2.165,43τμ. Η χρήση του νέου κτιρίου είναι: χώρος αίθουσας 
εργασίας-πολλαπλών χρήσεων (50,37τμ), χώρος κίνησης (43,39τμ) και αίθουσα 
ανάπαυσης (39,68τμ). Τμήμα των WC του υφιστάμενου κτιρίου μετατρέπεται σε WC 
ΑΜΕΑ. Ο φέρων οργανισμός του νέου κτιρίου είναι από σκυρόδεμα και φέρει στέγη σε 
τμήμα της πλάκας. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:  
Οικοδομικές εργασίες: Εκσκαφές – επιχώσεις, σκυροδετήσεις με οπλισμένο 

σκυρόδεμα, υγρομονώσεις με επαλειφόμενα υλικά – μεμβράνες, θερμομονώσεις με 
πολυστερίνη – πολυουρεθάνη, τοιχοδομές δρομικές – μπατικές, επιχρίσματα, 
χρωματισμοί, δάπεδα – σοβατεπιά linoleum, εξωτερικά ενεργειακά κουφώματα 
αλουμινίου – πυράντοχη πόρτα, εσωτερικές θύρες πρεσσαριστές, ξύλινος φορέας 
στέγης, διαπνεόμενη μεμβράνη, επικεράμωση, υδρορροές, καθαίρεση – ανακατασκευή 
γυψοσανίδας, νέοι τοίχοι, κατασκευή χώρου στάθμευσης, κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, 
πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες κοινές και τυφλών, αποξήλωση – 
επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: κατασκευή WC ΑΜΕΑ, επίτοιχα καλώδια ισχυρών 
ρευμάτων τα οποία τροφοδοτούνται από υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα, εγκαταστάσεις 
ασθενών ρευμάτων DATA, εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης με καταιονιστήρες, 
δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης με αφετηρία το υφιστάμενο λεβητοστάσιο ενδοδαπέδιο 
μέχρι χαλύβδινα θερμαντικά σώματα, εξαερισμός, αντικεραυνική προστασία τύπου 
κλωβού. 

 
3)  Λόγοι Σύνταξης 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ   

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και την 
τελική επιμέτρηση και την τακτοποίηση των εργασιών μετά το πέρας του έργου. 

Ο παρών 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε επί έλαττον κατά 486,29 € της 
συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 77.905,39 € για εργασίες και 18.697,29 € για ΦΠΑ 
24%, σύνολο = 96.602,68 €. 

 
Εισηγούμαστε 

 
Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 

Τακτοποιητικού για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 
Λαμίας» αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» στο ποσό των 96.602,68 € με ΦΠΑ, επί έλαττον 
της αρχικής σύμβασης κατά 486,29 €, όπως τα συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και 
υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 
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Λαμία,  26  – 10 – 2020 
Οι συντάξασες  

  
 

Αντωνοπούλου Όλγα-Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Ιωάννα Σερεμέτη 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος  
Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκ/σεων 

& Ενέργειας 
 
 
 

Παναγιώτης Αποστολόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λαμία,  26  – 10 – 2020 
Η Προϊστάμενη της 

Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχν. Έργων 

 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   266 /2020  

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Θ Ε Μ Α : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο   ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» 
 
 
Σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020  ημέρα  Τρίτη    και ώρα 12:00 η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού», ύστερα από την 
αριθμ. 22687 /19-06-2020  πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 
 
 
Κατά  την έναρξη της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα 
(9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 
 
      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1) Ευθύμιος Καραΐσκος (Πρόεδρος)    1) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)  
2) Σωτήριος Κουτσοβέλης (Αντ/ρος)  
3) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος)  
4) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)  
5) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)  
6) Δημήτριος Κυρίτσης (Μέλος)  
7) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)  
8) Γεώργιος Παπανικολάου (Μέλος)  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Αλεξάνδρα Παναγιωτοπούλου, υπάλληλος του Δήμου για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα  8  μέλη, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :   

ΑΔΑ: 6ΨΖ9ΩΛΚ-5ΤΜ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 
του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις 
… εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου «Προσθήκη κατ’ 
επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας» αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.». 
 
 Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 41/2016 
μελέτη κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 2281/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7ΛΗ-ΙΡΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002374 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610036. 

3. Με την αρ. 286/2017 (ΑΔΑ: ΩΟ2ΙΩΛΚ-ΙΡ3) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι δημοπράτησης του έργου. 

4. Στις 13-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 457/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΣΧΩΛΚ-5ΘΘ, 
ΑΔΑΜ: 17AWRD002416687) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως 
ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,37%. 
Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 5680/162998/10-10-
2017 (ΑΔΑ: ΩΒΛΧΟΡ10-ΥΦΖ) Απόφ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
Δ/νση Διοίκησης. 

5. Η αρ. 77567/13-12-2017 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV002418252) του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 97.088.97 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες πέντε (305) 
ημερολογιακές ημέρες. 

6. Με το αρ. 70365/08-12-2016 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν οι επιβλέπουσες του έργου. 
7. Με το αρ. 79989/09-01-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα. 
8. Με την αρ. 1677/11-01-2018 (ΑΔΑ: 7Θ79ΩΛΚ-Χ5Ι) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η 

Επιτροπή Αφανών Εργασιών. 
9. Με την αρ. 467/2018 (ΑΔΑ: 68Ω1ΩΛΚ-Ο55) Απόφαση Δημ.Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας έως 11-01-2019. 
10. Με την αρ. 585/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΑ8ΩΛΚ-ΟΛΛ) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 

1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ. 
11. Την 11η Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου 
12. Με την αρ. 12861/29-03-2019 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση. 
13. Την 19-05-2020 αρχειοθετήθηκε ο ΦΑΥ του έργου (Νο 2/2020) 
14. Στις 10-04-2019 υπεβλήθη το Μητρώο του έργου. 
15. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στα 77.905,39 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 

18%, μη συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ) 
 
 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον 
ανάδοχο καθώς και από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 476/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΠΕΩΛΚ-
Ν2Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λαμιέων.  

   
 

ΑΔΑ: 6ΨΖ9ΩΛΚ-5ΤΜ
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Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 

Η λήψη Απόφασης για την Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας» 
αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι  ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών ΄Εργων,  το Πρωτόκολλο  
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του  έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 
6Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»  της ανάδοχης εταιρείας με την επωνυμία :  
«Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.». 
 
 

 
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται  : 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  

 
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 
 
 Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
       Λαμία 25 Ιουνίου 2020 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

ΑΔΑ: 6ΨΖ9ΩΛΚ-5ΤΜ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΝ

2ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΠΕ

1 2 3                               

ΟΜΑΔΑ Ι 2.750,26 4.139,33

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 19.032,60 20.375,54

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 6.269,81 5.019,41

ΟΜΑΔΑ ΙV 6.027,00 10.622,35 4.242,40

ΟΜΑΔΑ V 15.068,18 15.664,85 898,86

ΟΜΑΔΑ VI 983,82 1.476,66 164,71

ΟΜΑΔΑ VII 2.685,54 3.857,32

ΟΜΑΔΑ VΙΙΙ 3.963,43 3.869,98 585,45

ΟΜΑΔΑ IX 700,73 996,08 237,71

ΟΜΑΔΑ X 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΓ. 

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ………………. -                     

ΟΜΑΔΑ ………………. -                     

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 57.481,37                                    66.021,52 6.129,13                   

ΓΕ & ΟΕ 18% 10.346,65                                    11.883,87 1.103,24                   

(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 67.828,02                                    77.905,39 7.232,37                   

(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 67.828,02                                    77.905,39 7.232,37                   

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.174,20

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.077,37

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 10.174,20                       10.077,37

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00

ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ -                                   0

(Σ3)  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΦΠΑ 78.002,22                       77.905,39

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 295,34                            0,00

(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 78.297,56                       77.905,39

ΦΠΑ 18.791,41                        18.697,29

(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.088,97                       96.602,68

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΏ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 

ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ενσωματωμένες 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΑΠΕ

ποσοστό ποσοστό

4=(3)/(1) 6=(5)/(1) 9 = (1*0,8) - 2 10=9/1 10=5-9 11=10/1 12 = 2-1-(0,2*1) 13

ΟΜΑΔΑ Ι 2.750,26 4.139,33 1.389,07 50,51% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 839,02 0

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 19.032,60 20.375,54 1.342,94 7,06% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 6.269,81 5.019,41 0  1.250,40 19,94% 0 0,00% 1.250,40 19,94% 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙV 6.027,00 10.622,35 4.595,35 76,25% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 3.389,95 0

ΟΜΑΔΑ V 15.068,18 15.664,85 596,67 3,96% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0

ΟΜΑΔΑ VI 983,82 1.476,66 492,84 50,09% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 296,08 0

ΟΜΑΔΑ VII 2.685,54 3.857,32 1.171,78 43,63% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 634,67 0

ΟΜΑΔΑ VΙΙΙ 3.963,43 3.869,98 0  93,45 2,36% 0 0,00% 93,45 2,36% 0 0

ΟΜΑΔΑ IX 700,73 996,08 295,35 42,15% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 155,20 0

ΟΜΑΔΑ X 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΓ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ α 57.481,37 α' 66.021,52 στ 9.884,00 17,20% ια 1.343,85 2,34% 0,00 1.343,85 2,34% 5.314,92 0,00

ΓΕ & ΟΕ 18% β=α*0,18 10.346,65 β'=α' * 0,18 11.883,87 ζ 1.779,12 ιβ 241,89 6.271,61

(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ
γ=α+β 67.828,02 γ'=α'+β' 77.905,39 η 11.663,12 17,20% ιγ 1.585,74 2,34% -3.805,76

δ δ' θ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ε=γ+δ 67.828,02 ε'=γ'+δ' 77.905,39 ι 11.663,12 17,20%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.174,20

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.077,37

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 10.174,20 10.077,37 0 96,83

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,00 0,00 0 0

ΕΡΕΥΝΕΣ 0,00 0,00 0 0

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00 0 0

ΜΗΤΡΩΟ 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 78.002,22 77.905,39

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 295,34 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 78.297,56 77.905,39

ΦΠΑ
18.791,41 18.697,29 7.232,37                     0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.088,97 96.602,68 -                               0

-                               0,00

-                               

0

0,00

0

0 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

0,00

0,00

0,00

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΠΊΝΑΚΑΣ 3) -                                0,00

ΣΥΝΟΛΟ -                                -                                  

ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΛΑΤΟΝ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

96,82

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΆ 

ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ  ΜΕ ΟΡΙΟ 

20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

 ΜΕ ΓΕ & ΟΕ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΟΜΑΔΑΣ

2

0ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1    ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

1

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.663,12

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(γ*0,1) 6.782,80

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.585,74

2,34%

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

 ΚΑΤΆ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10% 0

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & OE

ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

1.585,74

2,34%

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

0

3=(2)-(1)>0 5=(2)-(1)<0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΦΠΑ0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ 

ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 

ΚΑΙ 2

0

0

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%(Άθροισμα στήλης 9*1,18)

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20%

0ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

(Υπέρβαση ορίου 20%)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%-ΧΡΗΣΙΜΟΠ.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

ΕΠΙ ΈΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ: 0

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    «Προμήθεια – Τοποθέτηση 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών 
Δ.Ε. Λαμίας» 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κωδ. :  35 131 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 101.141,84€ (με Φ.Π.Α 24%) 

                                         
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ  
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. 

Λαμίας» 
 

Την 04/09/2020 διενεργήθηκε επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για 
την προμήθεια: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας» 
προϋπολογισμού μελέτης 101.141,84€ (με ΦΠΑ 24%), με όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί 
περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 28144/24-07-2020 Διακήρυξη και την αριθμ. 23/2018 μελέτη 
της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει τιμής. 
 
Η επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.161/2019 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής διαπίστωσε, στο στάδιο ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
και συγκεκριμένα στο στάδιο αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά», ότι υπήρξαν δύο ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν 
προσφορά. Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά φάκελο 
προσφορών για τον ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής: 
  

α/α Επωνυμία φορέα 
αριθμός 

συστήματος 
Ημερομηνία & ώρα υποβολής 

προσφοράς 

1. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 183438 26/08/2020 - 16:00:27 

2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. 187399 28/08/2020 - 14:57:46 
 
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» όλων των ανωτέρω συμμετεχόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία. Από το έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι: 
  Ο οικονομικός φορέας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά φάκελο 

προσφοράς (υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.3.1. της διακήρυξης.  

  Ο οικονομικός φορέας Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ–Α.ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά φάκελο 
προσφοράς (υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.3.1. της διακήρυξης. 



Σελίδα 2 από 2 
 

Από τους παραπάνω οικονομικούς φορείς, κανείς δεν προσκόμισε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία 
και τα δείγματα όλων των προσφερόμενων ειδών, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στις 06/10/2020 το 1ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού.   

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 06-10-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας», που 
αφορά στην προμήθεια του ανωτέρω τίτλου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1στ i και ζ 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης. 

Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : 

Α. Έγκριση του από 06/10/2020 1ου Πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγισης των προσφορών και συγκεκριμένα 
στο στάδιο αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά») 
για την προμήθεια: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» 
Β. Απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά στο από 06/10/2020 1ο Πρακτικό: 

α/α Επωνυμία φορέα αριθμός συστήματος 
1. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 183438 
2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. 187399 

Γ. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών. 
Δ.  Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας χωρίς τροποποίηση των όρων. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         

 
Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

 
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 








