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ΠΡΟ: 

Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  
 Γήκνπ Λακηέσλ   

 

   

 ΘΔΜΑ :   Δλεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ έηνπο 2019. 
 
Σίζεηαη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λακηέσλ ε κε αξηζκ. 17/2020 απόθαζε  ηνπ Γ.. ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο (ΑΓΑ: ΦΝΖΞΟΔΦΤ-ΥΥ3) γηα ηελ  
έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ έηνπο 2019 ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο, ήηνη: Σνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019, ην 
πξνζάξηεκα απηνύ θαη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019. 
 

 
Δπηζπλάπηνληαη θάησζη: 

Π Ρ Ο  Α Ρ Σ Ζ Μ Α  
ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2019 

(Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξ. 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 315/29.12.1999) 
ΣΖ «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ»  
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1. ΤΝΝΟΜΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – ΠΑΡΔΚΚΛΗΔΗ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ  ΥΑΡΗΝ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ 
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 21.: ε πεξίπησζε παξεθθιίζεσο, ζε κία ρξήζε, από ηελ αξρή θαηά ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή από 

ρξήζε ζε ρξήζε ηεο θαζνξηζκέλεο δνκήο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ε νπνία είλαη δπλαηό λα γίλεη κόλν ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, αλαθέξνληαη ε παξέθθιηζε θαη νη ιόγνη πνπ ηελ επέβαιαλ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε ηεο 
ζθνπηκόηεηαο ηεο παξεθθιίζεσο απηήο. 

Υπηζιμοποιήθηκε ο λογαπιαζμόρ Απαιηήζευν ηος Δνεπγηηικού 4α. «Δπιζθαλείρ - επίδικοι σπεώζηερ (Δπίδικη απαίηηζη - Γιασ. Έλλειμμα επισοπήγηζηρ Γ. Λαμίαρ καηά πανηόρ 

ςπεςθύνος)», πποκειμένος να απεικονιζθεί ηο έλλειμμα  πος πποέκςτε ποζού  1.491.679,07 € υρ διαθοπά επισοπηγήζευν μεηαξύ αςηών πος εκηαμιεύονηαν από Γήμο και αςηών 

πος ειζέππαξε η επισείπηζη.  

Ανηίζηοισα, σπηζιμοποιήθηκε ο Μεηαβαηικόρ λογαπιαζμόρ ηος Παθηηικού 1
α
 «Διζππακηέερ επισοπηγήζειρ ςπό εκκαθάπιζη»,  πποκειμένος να απεικονιζθούν οι επισοπηγήζειρ αςηέρ  

πος  ηελούν ςπό δικαζηική διεπεύνηζη.  

Ανάλςζη ηος θέμαηορ γίνεηαι ζηην παπάγπαθο 13 ηος παπόνηορ πποζαπηήμαηορ. 

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 22: Αλαιύζεηο ησλ ζπκπηπγκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ θαηεγνξηώλ εθείλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 
αξαβηθνύο αξηζκνύο. Όηαλ ε  Γεκνηηθή  Κνηλσθειή  Δπηρείξεζε  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ   θάλεη ηέηνηεο ζπκπηύμεηο, είλαη 
ππνρξεσκέλε λα παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο. 

Γελ έγηλαλ. 

 (γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 23: Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ηε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ 
θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, όηαλ ηα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γηα δηάθνξνπο 
ιόγνπο, δελ είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. Δπίζεο, ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, όηαλ 
γίλεηαη αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο 
θιεηόκελεο ρξήζεσο. 

Γελ έγηλαλ. 

 
2. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη.1 : Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη νη 
κέζνδνη ππνινγηζκνύ δηνξζώζεσο αμηώλ κε ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ ή δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, θαζώο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ 
αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά επηηξέπνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή. ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνληαη παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο απνηηκήζεσο, νη παξεθθιίζεηο απηέο 
αλαθέξνληαη κε πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ ιόγσλ πνπ ηηο επέβαιαλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλεπεηώλ, πνπ είραλ ζηε δηακόξθσζε ησλ απαηηήζεσλ - 
ππνρξεώζεσλ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο Κνηλσθεινύο.  

(1) Σα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία αποηιμήθηκαν ζηην αξία ηηρ ηιμήρ κηήζευρ ή ηος κόζηοςρ ιδιοκαηαζκεςήρ ηοςρ ή ηηρ αναπποζαπμοζμένηρ  με βάζη ειδικό νόμο 

αξίαρ ηοςρ, η οποία είναι πποζαςξημένη με ηην αξία ηυν πποζθηκών  και βεληιώζευν και μειυμένη με ηιρ πποβλεπόμενερ από ηο νόμο αποζβέζειρ. 
 

(2) Γεν ζςνέηπεξε πεπίπηυζη ζσημαηιζμού πποβλέτευν  ςποηιμήζευρ. 
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(3) Σο κονδύλι πος αθοπά ηιρ  «Λοιπέρ αζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ» είναι η αξία σπήζηρ ηυν δςο θεάηπυν ιδιοκηηζίαρ ηος Γήμος Λαμιέυν, η σπήζη ηυν οποίυν έσει 

παπασυπηθεί ζηο ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ.Ρ. έυρ ηο 2019. 

 

(4) Γεν ςπάπσοςν ζςμμεηοσέρ ή σπεόγπαθα ζε Ανώνςμερ εηαιπείερ. 

 

(5) Οι ζςμμεηοσέρ ζε λοιπέρ πλην Α.Δ. επισειπήζειρ (Δ.Δ.) αποηιμήθηκαν ζηο κόζηορ κηήζευρ ηοςρ. 

Η εηαιπεία ζςμμεηέσει ζηην Κ/Ξ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ –ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ με ποζοζηό 50% . Η εν λόγυ Κ/Ξ βπίζκεηαι ζε ζηάδιο εκκαθάπιζηρ  και δεν ελέγσεηε 
από Οπκυηό Δλεγκηή. 
 

(6) Γεν ςπάπσοςν ηίηλοι με σαπακηήπα πποθεζμιακήρ καηαθέζευρ και μη ειζαγμένοι ζηο σπημαηιζηήπιο (ένηοκα γπαμμάηια Δλληνικού Γημοζίος Ομόλογα Δλληνικού Γημοζίος 

κ.λ.π.). 

 

(7) Γεν ςπάπσοςν  από αγοπά πποεπσόμενα αποθέμαηα (εμποπεύμαηα ). 

 

(8) Γεν ςπάπσοςν από ιδιοπαπαγυγή πποεπσόμενα αποθέμαηα. 

 

(9) Γεν ςπάπσοςν ςπολείμμαηα και ςποπποφόνηα. 

1.  

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 2: ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απνηηκήζεσο 
από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο, αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ εθαξκόζηεθε θαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα  ηα νπνία νη αμίεο 
δηακνξθώζεθαλ κε ηε κέζνδν απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαθνξέο από ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ απνηηκήζεσο από ηηο γεληθά 
λνκνζεηεκέλεο θαηαρσξνύληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο «δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο» ηνπ παζεηηθνύ (ινγ. 41.06 – 41.07), ελώ ζην πξνζάξηεκα 
αλαθέξεηαη θαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαθνξώλ απηώλ. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ζην πξνζάξηεκα θαηαρσξείηαη έλαο πίλαθαο πνπ 
δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ησλ ινγαξηαζκώλ «δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο», πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε. 

Γελ εθαξκόζζεθαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απνηηκήζεσο κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 7: Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηνπο, 
δειαδή εάλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό (ινγ. πάγησλ ζηνηρείσλ), ή εάλ κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη δελ πξνέθπςαλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 

 
2. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 

 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 16: Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

ρξήζε, γηα θάζε πξσηνβάζκην ινγαξηαζκό ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ. 

Παξαηίζεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 
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(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 3: Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ – εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ 
απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ, όηαλ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Γηα ηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ – εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο παξαηίζεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 

πκκεηνρέο θαη ρξεόγξαθα δελ πθίζηαληαη.  

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 4: Οη ηπρόλ πξόζζεηεο απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ, νη νπνίεο γίλνληαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, κε  
αλαθνξά  ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

Γελ έγηλαλ. 

(δ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 19: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ Β (1) «έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο», Β (3) «ηόθνη 
δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ» θαη Γ (Η) (1) «έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». ε  πεξίπησζε πνπ ε απόζβεζε ησλ εμόδσλ εξεπλώλ θαη 
αλαπηύμεσο δελ  γίλεηαη ζύκθσλα κε ην γεληθό θαλόλα ηεο πεληαεηίαο, αιιά ζύκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, αλαθέξνληαη νη 
πεξηπηώζεηο απηέο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ζην πξνζάξηεκα. 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 
 

3. ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 24: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη από 
εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
Σο ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ ζςμμεηέσει ζηην Κ/Ξ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ –ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ με ποζοζηό 50%  η οποία ζςζηήθηκε ηο 2003, με ζκοπό ηην εκηέλεζη 
ηος έπγος  ηος ΜΠΟΣ ΜΗΓΔΙΑ. Η κοινοππαξία ζηην σπήζη 2019 όπυρ και ηιρ πποηγούμενέρ σπήζειρ δεν είσε καμία δπαζηηπιόηηηα και  εκκπεμεί η εκκαθάπιζη ηηρ. 
 

(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 8: Πίλαθαο ησλ θαηερόκελσλ ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο θαη ρξενγξάθσλ (είδνο, ηεκάρηα), κε ηελ αξρηθή αμία θηήζεσο 
ηνπο θαη ηελ αμία απνηηκήζεσο ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 

 
Κ/Ξ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ –ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ με ποζοζηό 50%   αξία κηήζηρ 1.500 € η οποία αποηιμήθηκε ζηην αξία κηήζευρ ηηρ. 

 
5. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ – ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 5: Οη δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ, νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαη ε 
θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. 

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ. 

(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 6: Οη δηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπώλ νκνεηδώλ ζηνηρείσλ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ηηκή 
αγνξάο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ (δηαθνξέο ηηκήο θηήζεσο θαη ηηκήο αγνξάο), ζπλνιηθά θαηά θαηεγνξίεο ησλ 
πεξηνπζηαθώλ απηώλ ζηνηρείσλ 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα.  
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6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Σο κεθάλαιο ηηρ επισείπηζηρ ανέπσεηαι ζε  283.507,00 € και μοναδικόρ εηαίπορ είναι ο Γήμορ Λαμιέυν.  

 
7. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  ΚΑΗ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 20: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ «Λνηπέο πξνβιέςεηο» όηαλ είλαη αμηόινγεο. 

Γελ ππάξρνπλ.  

 
(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 9: Οη ππνρξεώζεηο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, γηα ηηο νπνίεο ε 

πξνζεζκία εμνθιήζεσο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από πέληε ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξία ινγαξηαζκώλ 
θαη πηζησηή, θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ θαιύπηνληαη κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, κε αλαθνξά ηεο θύζεσο θαη ηεο κνξθήο ηνπο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

  
(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 10: Οη ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» 

ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, εθόζνλ ε παξάζεζε ηνπο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηαζηάζεσο (π.ρ. απνδεκηώζεηο απνιύζεσο ή 
εμόδνπ από ηελ ππεξεζία ηνπ πξνζσπηθνύ ή ππνρξεώζεηο γηα εμόθιεζε νκνινγηώλ ππέξ ην άξηην). Σπρόλ ηέηνηεο ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο, 
θαζώο θαη ηπρόλ άιιεο ππνρξεώζεηο αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 
8. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 17β: Αλαιύζεηο ησλ πνζώλ ησλ ινγαξηαζκώλ 36.01 «έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη 56.01 «έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα» αλ ηα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά. 

Γελ ππάξρνπλ. 

 
9. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ   ΣΑΞΔΧ 
 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 18: Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ από ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη άιιεο 
ζπκβάζεηο ή από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία επηβαιιόκελεο πηζαλέο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο ηνπ 
ηζνινγηζκνύ, εθόζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο Κνηλσθεινύο. Σπρόλ ππνρξεώζεηο γηα 
θαηαβνιέο εηδηθώλ κελαίσλ παξνρώλ, όπσο π.ρ. κεληαίσλ βνεζεκάησλ, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, 
αλαθέξνληαη ρσξηζηά.  
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Γελ ππάξρνπλ. 

 
10. ΥΟΡΖΓΖΘΔΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΗΔ 
 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 15: Οη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο ηεο Κνηλσθεινύο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθό ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά 
θαηεγνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ νη εγγπήζεηο  εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ. Οη εκπξάγκαηεο 
αζθάιεηεο (ππνζήθεο – πξνζεκεηώζεηο) αλαθέξνληαη ρσξηζηά. Υσξηζηά, επίζεο, αλαθέξνληαη νη ηπρόλ εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη πξνο όθεινο ηξίησλ.  
 
     Γελ ππάξρνπλ. 

 
11. ΑΜΟΗΒΔ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΠΗΣΧΔΗ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΔΧ 
    

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 13: Σα πνζά ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζηε ρξήζε γηα ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο γηα 
ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζώο θαη νη δεκηνπξγεκέλεο ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο πξνο πξώελ κέιε ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ. Σα πνζά απηά 
θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 14: Σα πνζά ησλ πξνθαηαβνιώλ θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ ηπρόλ δόζεθαλ ζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη 
δηεπζύλζεσο θαη νθείινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ν θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, κε αλαθνξά ηνπ εηήζηνπ επηηνθίνπ ησλ πηζηώζεσλ απηώλ θαη ησλ 
νπζησδώλ όξσλ ηνπο, θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο κε ηε κνξθή νπνηαζδήπνηε εγγπήζεσο. Σα πνζά απηά 
θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

Γελ ππάξρνπλ. 

 
12.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 11: Ο κέζνο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, αλαιπκέλνο θαηά 
θαηεγνξίεο, θαη νη ακνηβέο – έμνδα πξνζσπηθνύ κε αλάιπζε ζε κηζζνύο – εκεξνκίζζηα θαη θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο, κε ρσξηζηή αλαθνξά απηώλ πνπ 
είλαη ζρεηηθέο κε ζπληάμεηο.  
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Ποςά ςε €

1.Μζςοσ όροσ προςωπικοφ άτομα 7 8

2.Μζςοσ όροσ προςωπικοφ κατα κατηγορίεσ :

Διοικητικό άτομα : 7 7

Θθοποιοί: 1 1

φνολο άτομα : 8 8

3.Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ :

α)Μιςθοί 106.347,66 106.312,90

β)Κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ 28.265,30 28.316,46

γ)Παρεπόμενεσ παροχζσ 0,00 0,00

δ)Αμοιβζσ Δ.. 0,00 0,00

φνολο 134.612,96 134.629,36

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 134.612,96 134.629,36

ΧΡΘΘ 2018ΧΡΘΘ 2019

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 12: Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ν ππνινγηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο επεξεάζηεθε από απνηίκεζε πνπ έγηλε θαηά 
παξέθθιηζε από ηηο λνκνζεηεκέλεο αξρέο απνηηκήζεσο, είηε ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, είηε ζε πξνεγνύκελε ρξήζε. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 17
α
: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα» θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα», θαζώο θαη 

γηα ηα «έζνδα θαη έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ», ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, όηαλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

 
 

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα     

  
  

Πνζά ζε € 31/12/2019 31/12/2018 

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 3.818,06 1.441,14 
Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο εηζθνξώλ αζθαιηζηηθώλ 
ηακείσλ 3,79 261,31 
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Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 900,57 2,66 

ύλνιν 4.722,42 1.705,11 

   
3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ     

  
 

  

Πνζά ζε €  31/12/2019 31/12/2018 

Σηκνιόγηα δαπαλώλ πνπ εθδόζεθαλ ζηε ρξήζε 2018 θαη 
ινγηζηηθνπνηήζεθαλ ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 2019 528,50 0,00 

ύλνιν 528,50 0,00 

   1. Έθηαθηα  θαη αλόξγαλα έζνδα     

  
 

  

Πνζά ζε €  31/12/2019 31/12/2018 

  
 

  

Σαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο κηθξνππνινίπσλ πειαηώλ-
πξνκεζεπηώλ  15,94 0,00 

Αλαινγνύζεο ζηελ ρξήζε επηρ/ζεηο απνζβέζεσλ από 
δσξεάλ παξαρώξεζε δηθαησκάησλ από Γ.Λακίαο 0,00 17.758,47 

ύλνιν 15,94 17.758,47 

   
 

  3. Έζνδα Πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ     

  
 

  

Πνζά ζε €  31/12/2019 31/12/2018 

  
 

  

Λνηπά έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 76,46 

ύλνιν 0,00 76,46 
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13. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΑΡΣΗΟΣΔΡΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΗΣΖ ΔΗΚΟΝΑ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 25: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε εηδηθέο  δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ή πνπ θξίλνληαη 
αλαγθαίεο γηα λα παξνπζηάδεηαη κία πηζηή εηθόλα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Κνηλσθεινύο, 
όηαλ απηό δελ επηηπγράλεηαη κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο  πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο. 

Α) Οη παξνύζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2019  ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 «Πεξί εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ 
ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνύ)»  θαη είλαη νη δεύηεξεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ην ελ ιόγσ 
δηάηαγκα, κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017. 
Δπηζεκαίλνπκε όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2017 είραλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Νέα Διιεληθά Λνγηζηηθά πξόηππα Ν. 4308/2014, βάζεη ηεο 
ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ ΛΟΣ κε αξηζ. πξση.: 1216 ΔΞ19.6.2017. ηε ζπλέρεηα,  ε αλσηέξσ απόθαζε αλαθιήζεθε  από ην ΛΟΣ  κε ηελ ππ. αξηζ. 1210 ΔΞ 
19.6.2018, ε νπνία νξίδεη όηη…. « κεηά ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 4257/2014  πνπ ηζρύεη από 31/7/2017 απνζαθελίδεηαη πεξαηηέξσ όηη ην εθαξκνζηέν ινγηζηηθό 
πιαίζην γηα ηνπο ΟΣΑ, ηα δεκνηηθά ηδξύκαηα, ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη ηα ΝΠΓΓ είλαη ην πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 «Πεξί 
εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνύ)»». 
ηελ ζπλέρεηα κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4483/2017 νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο πξνζηέζεθαλ ζηα Ννκηθά Πξόζσπα πνπ εθαξκόδνπλ ην Π.Γ. 315/1999, 
κε ρξόλν έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ηελ 1.1.2018. Έσο θαη απηό ην ρξνληθό ζεκείν νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο εθαξκόδνπλ  ην Ν. 4308/2014. 
Β) ην ινγαξηαζκό  «Δπηζθαιείο - επίδηθνη ρξεώζηεο (Δπίδηθε απαίηεζε - Γηαρ. Έιιεηκκα επηρνξήγεζεο Γ. Λακίαο θαηά παληόο ππεπζύλνπ)»,  αθνξά 
δηαρεηξηζηηθό έιιεηκκα πνπ απεηθνλίδεηαη σο απαίηεζε ζην ινγαξηαζκό απηό θαη πξνέθπςε από ηνλ έιεγρό ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, αιιά θαη από κεηαγελέζηεξν 
εθηελέζηεξν δηαρεηξηζηηθό έιεγρν πνπ απνθάζηζε θαη αλάζεζε ην Γ., σο δηαθνξά κεηαμύ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ θαηέβαιε ν Γήκνο θαη απηώλ πνπ 
εκθαλίδνληαλ σο εηζπξαρζείζεο από ην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΗ, γηα ηηο ρξήζεηο 2000 - 2014. Σν πνζό απηό, πνπ απνηειεί επίδηθε απαίηεζε ηεο επηρείξεζεο 
θαηά παληόο ππεπζύλνπ, δελ είλαη βέβαην θαη εθθαζαξηζκέλν, δεδνκέλνπ όηη ηειεί ππό δηθαζηηθή δηεξεύλεζε. Σν πνζό ησλ απαηηνύκελσλ επίδηθσλ 
επηρνξεγήζεσλ ζην βαζκό θαη ζην ρξόλν πνπ ζα εηζπξαρηεί ζα σθειήζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ηδία θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. 
Γ) Παξόιν πνπ ζηελ θιεηόκελε ρξήζε πξνθύπηνπλ θέξδε, νη ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ππεξθαιύπηνπλ κε απνηέιεζκα ηα ίδηα 
θεθάιαηα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο λα εκθαλίδνληαη αξλεηηθά. Απηέο νη ζπλζήθεο ππνδειώλνπλ ηελ ύπαξμε νπζηώδνπο αβεβαηόηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη 
ακθηβνιία γηα ηελ δπλαηόηεηα ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο εάλ δελ ηύρεη ππνζηήξημεο από ηνπο θνξείο πνπ ηελ επηρνξεγνύλ. 
 

Λακία,   21 Οθησβξίνπ 2020 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Δ.. Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ  

 

 

 
 
 
 

ΕΤΘΤΜΙΟ ΚΑΡΑΪΚΟ (ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ) ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΣΙΚΑ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΟΤΡΣΟ 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 5082 Ά ΣΑΞΗ 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΛΟΓ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΓΙΟΤ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΩ 

31/12/2019

ΠΡΟΘΗΚΔ 

ΦΡΗΗ 2019

ΜΔΙΩΔΙ 

ΦΡΗΗ 2019

ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΩ 

31/12/2019

ΑΠΟΒΔΔΙ 

ΔΩ 31/12/18

ΑΠΟΒΔΔΙ 

2019

ΜΔΙΩΔΙ 

ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

2019

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

2019

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ 

ΑΞΙΑ 

31/12/2019

11 ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΦΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 30.217,55 0,00 0,00 30.217,55 30.217,49 0,00 0,00 30.217,49 0,06

12 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ 73.077,40 0,00 0,00 73.077,40 71.802,11 1.195,19 0,00 72.997,30 80,10

13 ΜΔΣΑΥΟΡΙΚΑ ΜΔΑ 51.616,89 0,00 0,00 51.616,89 51.616,84 0,00 0,00 51.616,84 0,05

14 ΔΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΟΙΜΟ 480.887,90 540,00 0,00 481.427,90 474.321,71 4.376,42 0,00 478.698,13 2.729,77

ΤΝΟΛΟ 10-15 635.799,74 540,00 0,00 636.339,74 627.958,15 5.571,61 0,00 633.529,76 2.809,98

16.04 ΔΙΚ/ΜΑΣΑ ΦΡΗ. ΔΝ/ΣΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΟΙΦΔΙΩΝ 177.584,77 0,00 0,00 177.584,77 177.584,70 0,00 0,00 177.584,70 0,07

ΤΝΟΛΟ 16 177.584,77 0,00 0,00 177.584,77 177.584,70 0,00 0,00 177.584,70 0,07

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 813.384,51 540,00 0,00 813.924,51 805.542,85 5.571,61 0,00 811.114,46 2.810,05

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΦΡΗΗ 2019

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΛΑΜΙΕΩΝ 

(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΡΟΤΜΕΛΗ) 

ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο ηος Γήμος Λαμιέυν  

γηα ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019 
  

ύντομο ιςτορικό τησ Δημοτικήσ Κοινωφελούσ Επιχείρηςησ Λαμιέων (ΔΗΠΕΘΕΡ) 

 

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΡΟΤΜΔΛΗ» ηνπ Γήκνπ Λακίαο (ΓΗΠΔΘΔΡ) ηδξύζεθε (ζπζηήζεθε) 

ηελ 21 Ινπλίνπ 1988 (Φ.Δ.Κ. 432/Β/88), κε έδξα ην Γήκν Λακίαο. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ επηρείξεζε θαζώο θαη ην αξρηθό θεθάιαην δηέζεζε ν Γήκνο Λακίαο.  
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Με ηελ απόθαζε 20202/4124 ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Φ.Δ.Κ 960/23.5.2008) επηθπξώζεθε ε 

ππ΄αξηζκ. 70/2008 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο ζε Γεκνηηθή 

Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Λακηέσλ, κε θεθάιαην € 283.507,00 θαη δηάξθεηα δσήο 50 ρξόληα από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηε 

κεηαηξνπήο. Η απόθαζε απηή απνηειεί θαη ην λέν θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ ππό θξίζε πεξίνδν ππάξρεη ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 315/1999 «Πεξί εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ 

ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνύ)» γηα ηελ νπνία ππάξρεη ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ζην ζρεηηθό πξνζάξηεκα – 

ζεκεηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31.12.2018. Σα αλαιπηηθά θνλδύιηα  ηνπ ππό έγθξηζε Ιζνινγηζκνύ, 

ηνπ ινγ/ζκνύ Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2019 έρνπλ σο εμήο: 

1. Ηζνινγηζκόο ππό έγθξηζε, Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ  2019 κε ηα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2018 
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ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Πνζά Κιεηόκελεο Υξήζεσο 2019 Πνζά   Πξνεγνύκ. Υξήζεσο 2018

Αμία  Κηήζεσο Απνζβέζεηο

 Αλαπόζβεζηε  

Αμία Αμία  Κηήζεσο Απνζβέζεηο  Αλαπόζβεζηε  Αμία Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Πνζά Κιεηόκ. 

Υξήζ. 2019

Πνζά Πξνεγ. 

Υξήζ.2018

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Η. Κεθάιαην κεηνρηθό

Ι. Αζώκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο

4. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 177.584,77 177.584,70 0,07 177.584,77 177.584,70 0,07 1. Καηαβιεκέλν 283.507,00 283.507,00

,

ΗΗ. Δλζώκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο ΗΗΗ. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ-Γσξεέο παγίσλ 

3. Κηίξηα  &  ηερληθά  έξγα 30.217,55 30.217,49 0,06 30.217,55 30.217,49 0,06 4α. Αμία ρξήζεο αθηλήησλ παξαρσξεζέλησλ δσξεάλ 177.584,77 177.584,77

4. Μεραλήκαηα-ηερληθέο  εγθ/ζεηο  θαη  ινηπόο  κερ/θόο  εμνπιηζκόο 73.077,40 72.997,30 80,10 73.077,40 71.802,11 1.275,29 Μείνλ Απνζβέζεηο -177.584,70 -177.584,70

5. Μεηαθνξηθά κέζα 51.616,89 51.616,84 0,05 51.616,89 51.616,84 0,05 0,07 0,07

6. Έπηπια  & ινηπόο  εμνπιηζκόο 481.427,90 478.698,13 2.729,77 480.887,90 474.321,71 6.566,19 V.  Αποτελέσματα εις νέο

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 636.339,74 633.529,76 2.809,98 635.799,74 627.958,15 7.841,59 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον 0,00 -102.326,51

ΗΗΗ.Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο ρξε- Υπόλοιπο ζημιών  προηγούμενων χρήσεων -411.062,43 -426.855,11

    ματοοικονομικές απαιτήσεις    καηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο -411.062,43 -529.181,62

1. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 1.500,00 1.500,00 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑI+AIΗΗ+AV) -127.555,36 -245.674,55

2.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 450,00 450,00

1.950,00 1.950,00 Β.  ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

ύνολο πάγιοσ ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 4.760,05 9.791,66 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 49.490,40 47.460,46

Γ.  ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 49.490,40 47.460,46

ΗΗ. Απαηηήζεηο

1. Απαιηήζειρ από πυλήζειρ αγαθών και ςπηπεζιών 0,00 252,60 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

4. Δπιζθαλείρ - Δπίδικοι πελάηερ και σπεώζηερ 68.645,17 69.308,77 II. Βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο

4α.

Δπιζθαλείρ - επίδικοι σπεώζηερ (Δπίδικη απαίηηζη - Γιασ. 

Έλλειμμα επισοπήγηζηρ Γ. Λαμίαρ καηά πανηόρ ςπεςθύνος) 1.490.679,07 1.490.679,07 1. Πξνκεζεπηέο 204.217,36 247.920,23

Μείον: Πποβλέτειρ 60.329,99 1.498.994,25 60.329,99 1.499.657,85 5. Τπνρξεώζεηο από  θόξνπο - ηέιε 5.756,50 16.281,69

6. Βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ καηά λοιπών ζςμμεηοσικού 

ενδιαθέπονηορ επισ. 10.967,63 10.967,63 6. Αζθαιηζηηθνί  Οξγαληζκνί 613,45 4.009,10

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 23.801,37 22.138,43 11. Πηζησηέο  δηάθνξνη 4.374,28 3.992,65

12. Λνγαξηαζκνί δηαρείξεζεο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 183,00 113,91 ύλνιν  Βξαρππξόζεζκσλ  ππνρξεώζεσλ 214.961,59 272.203,67

1.533.946,25 1.533.130,42 ύλνιν  ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 214.961,59 272.203,67

ΗV. Γηαζέζηκα

1. Σακείν 462,92 914,01 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

3. Καηαζέζεηο όςεσο &  πξνζεζκίαο 88.360,16 20.832,56 1α. Δηζπξαθηέεο επηρνξεγήζεηο ππό εθθαζάξηζε 1.490.679,07 1.490.679,07

88.823,08 21.746,57

ύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 1.622.769,33 1.554.876,99

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Δξοδα επόμενυν σπήζευν 46,32 0,00

46,32 0,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  (Γ+Γ+Δ) 1.627.575,70 1.564.668,65 ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ  ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 1.627.575,70 1.564.668,65

                      ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2019 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019)

Πνζά  Κιεηόκελεο  Πνζά Πξνεγνύκελεο Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο

Υξήζεσο  2019 Υξήζεσο 2018 Υξήζεσο 2019 Υξήζεσο 2018

Η. Απνηειέζκαηα   εθκεηαιιεύζεσο    Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) ρξήζεσο 118.276,96 -102.098,28

Έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 14.184,21 61.249,13   (+) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -529.181,62 -426.855,11

Μεηνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 164.850,50 221.455,04 ύλνιν -410.904,66 -528.953,39

Μηθηά απνηζ/καηα (θέξδε) εθκεη/ζεσο -150.666,29 -160.205,91

Πιένλ: Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 340.500,00 131.500,00 ΜΕΙΟΝ:

ύλνιν 189.833,71 -28.705,91

ΜΔΗΟΝ:  1. Έμνδα δηνηθεηηθήο  ιεηηνπξγίαο 43.576,91 58.539,85 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο 157,77 228,23

              3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 23.364,65 66.941,56 31.387,33 89.927,18         Εεκίεο εηο λέν. -411.062,43 -529.181,62

Μεξηθά απνη/ηα  (πιεόλαζκα) εθκ/ζεσο 122.892,15 -118.633,09

ΠΛΔΟΝ 

              4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 657,39 462,09

             Μείνλ:

              3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 37,60 619,79 57,10 404,99

Οιηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο 123.511,94 -118.228,10

ΗΗ.    ΠΛΔΟΝ :Έθηαθηα  απνηειέζκαηα

1. Έθηαθηα  θαί αλόξγαλα έζνδα 15,94 17.758,47

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 15,94 76,46 17.834,93

 Μείνλ:

1. Έθηαθηα θαί αλόξγαλα έμνδα 4.722,42 1.705,11

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 528,50 5.250,92 -5.234,98 0,00 1.705,11 16.129,82

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα  (πιεόλαζκα) 118.276,96 -102.098,28

ΜΔΗΟΝ: :  ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 5.571,61 26.313,16

  Μεηνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο 

             ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 5.571,61 0,00 26.313,16 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πιεόλαζκα) ΥΡΖΔΧ πξν θόξσλ 118.276,96 -102.098,28

εκείσζε: Mε ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4483/2017 νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο πξνζηέζεθαλ ζηα Ννκηθά Πξόζσπα πνπ εθαξκόδνπλ ην Π.Γ. 315/1999, κε ρξόλν έλαξμεο 

εθαξκνγήο ηνπ ηελ 1.1.2018. Έσο θαη απηό ην ρξνληθό ζεκείν νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο εθάξκνδαλ  ην Ν. 4308/2014.

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΡΟΤΜΔΛΗ (Γημοτική κοινωυελής επιτείρηση Λαμιέων)

 Α.Φ.Μ. 090061235 ΓΟΤ ΛΑΜΙΑ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 30η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ  (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019)

ΚΑΣΑΣΑΖ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ

 
 

 

2. Δμέιημε ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο θαη ηεο ζέζεο ηεο: 
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Παξαηίζεηαη ε  εμέιημε ησλ Δζόδσλ & Δμόδσλ ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ.Ρ., ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2018: 

ΕΟΔΑ ΧΡΗΗ 2019 ΧΡΗΗ 2018 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΟΣΟ

Ζςοδα δραςτηριότητασ θεάτρου 14.184,21 61.249,13 -47.064,92 -77%

Επιχορηγήςεισ 340.500,00 131.500,00 209.000,00 159%

Εςοδα κεφαλαίων(τόκοι) 657,39 462,09 195,30 42%

Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 15,94 17.758,47 -17.742,53 -100%

Ζςοδα προηγοφμενων χρήςεων 0,00 76,46 -76,46 -100%

ύνολο εςόδων 355.357,54 211.046,15 144.311,39 68%

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 2019 ΧΡΗΗ 2018 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΟΣΟ

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 134.612,96 134.629,36 -16,40 0%

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 47.836,63 114.461,64 -66.625,01 -58%

Παροχζσ τρίτων 7.624,11 10.241,04 -2.616,93 -26%

Φόροι - Σζλη 15.838,18 7.369,92 8.468,26 115%

Διάφορα ζξοδα 18.278,63 18.367,10 -88,47 0%

Σόκοι και ςυναφή ζξοδα 37,60 57,10 -19,50 -34%

Προβλζψεισ εκμεταλεφςεωσ 2.029,94 0,00 2.029,94 100%

Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 4.722,42 1.705,11 3.017,31 177%

Ζξοδα προηγοφμενων χρήςεων 528,50 0,00 528,50 100%

ύνολο εξόδων 231.508,97 286.831,27 -55.322,30 -19%

ΧΡΗΗ 2019 ΧΡΗΗ 2018 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΟΣΟ

Αποτελζςματα  Ηημιζσ / Κζρδη προ 

αποςβζςεων 123.848,57 -75.785,12 199.633,69 -263%

Μείον: Αποςβζςεισ παγίων 5.571,61 26.313,16 -20.741,55 -79%

Καθαρά αποτελζςματα  Ζημιζσ 

χρήςεωσ 118.276,96 -102.098,28 220.375,24  

 
Σέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλα γεγνλόηα θαη κεηαβνιέο ηεο ρξήζεσο 2019. 
ηελ παξνύζα ρξήζε ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε αγνξέο πάγησλ πνζνύ € 540,00 πνπ αθνξνύλ έπηπια. 
ηελ ρξήζε 2019 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπνηήζεηο πάγησλ.  

 Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο αθίλεηα. 
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 Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ απέθηεζε ζηελ ρξήζε 2019  ρξεόγξαθα. 

 

2. Πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη & ε πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο: 

 

Η . Υεηξηζκόο νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

        Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε εθηίζεηαη ζηνπο αθόινπζνπο θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθώλ επίζεκσλ εγγξάθσλ: 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Κίλδπλνο αγνξάο 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο ζε θαζέλαλ από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο. 

 

Δίλαη επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 

1. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο δεκηάο ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, αλ έλαο πειάηεο ή ρξεώζηεο απνηύρεη λα 

εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ελόο νηθνλνκηθνύ επίζεκνπ εγγξάθνπ θαη πξνθύπηεη θπξίσο από ηηο απαηηήζεηο ηεο Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζεο. 
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Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν. Τπάξρνπλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπνύο ρξεώζηεο πνζνύ  € 

100 ρηιηάδσλ. Έηζη πξνθαλώο ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζπγθεληξώλεη  πηζησηηθό θίλδπλν. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε  έρεη δηελεξγήζεη 

πξόβιεςε γηα θάιπςε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πνζνύ € 60 ρηιηάδσλ. 

 

 2. Κίλδπλνο αγνξάο 
                                         
     Γελ πθίζηαηαη  θίλδπλν  αγνξάο ιόγσ ηεο θύζεσο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 
 

Κίλδπλνο ζηελ ηηκή ηνπ επηηνθίνπ: 
 
    Η Γεκνηηθή επηρείξεζε δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. 
 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: 
 
 Η Γεκνηηθή επηρείξεζε δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν . 
 

Άιινη θίλδπλνη αγνξάο 

 

 Η ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο ηόζν από ηνλ Γήκν 

Λακίαο όζν θαη από ηνπο ππόινηπνπο θνξείο ησλ ζρεηηθώλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

 

3. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο ηεο  Γεκνηηθήο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο 

εηζπξάμεηο ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηνλ Γήκν Λακίαο θαη κε ινηπνύο θνξείο. 
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3. Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 
 

 Η εμέιημε ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο ζα θηλεζεί ηα επόκελα ρξόληα ζηα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ρσξίο νπζηαζηηθέο 

κεηαβνιέο.  

 

 Γελ πξνβιέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο.  

 

 Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 31.12.2019. 

2.  

 Γελ  θαηέρνληαη ίδηνη ηίηινη 31.12 θαη δελ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2019. 

 

4. Πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα 
Λόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνθύπηνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ή επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα. ην πιαίζην όκσο ηεο θνηλσληθήο ηεο επαηζζεζίαο πξαγκαηνπνηνύληαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ή θαη ζπκκεηνρήο ζε 
δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θνηλσληθνί θνξείο. Μία από απηέο ηηο ελέξγεηεο είλαη θαη ε αλαθύθισζε ηνπ ραξηηνύ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.  
Παξάιιεια, ε Δηαηξεία πξνζπαζεί λα κεηώζεη ηελ άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αληηθαζηζηώληαο παιαηόηεξν εμνπιηζκό πνπ αθνξά 
ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ηεο, κε λέα κεραλήκαηα θαη ειέγρνληαο ζε ηαθηηθή βάζε ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ζηνπο ρώξνπο 
εξγαζίαο. 
Όζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά ζέκαηα ε Δηαηξεία έρεη σο βαζηθό άμνλα, ην ζεβαζκό ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε 

ζηελ απαζρόιεζε.  Θεσξεί όηη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο απνηειεί ην βαζηθόηεξν παξάγνληα ηεο εμέιημήο ηεο θαη επελδύεη ζε απηό, 

θξνληίδνληαο γηα ηε ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζή ηνπ θαη παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Παξάιιεια εθαξκόδεη αμηνθξαηηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο θάζε εξγαδνκέλνπ ηεο.  

Σέινο, ε Δηαηξεία δηαζθαιίδεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζην νπνίν ηεξνύληαη νη θαλόλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

5. Λνηπά εκαληηθά ζέκαηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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Όπσο είρε παξαηεζεί θαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 2013 έσο 2019 ζηελ ελόηεηα 

«εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο» παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα ε 

ππόζεζε γηα ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο : 

 

«ην θνλδύιη ηνπ Ιζνινγηζκνύ «4α. Δπηζθαιείο - επίδηθνη ρξεώζηεο (Δπίδηθε απαίηεζε - Γηαρ. Έιιεηκκα επηρνξήγεζεο Γ. Λακίαο θαηά 

παληόο ππεπζύλνπ)», ην νπνίν αθνξά δηαρεηξηζηηθό έιιεηκκα πνπ απεηθνλίδεηαη σο απαίηεζε ζην ινγαξηαζκό απηό θαη πξνέθπςε από 

ηνλ έιεγρό ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, αιιά θαη από κεηαγελέζηεξν εθηελέζηεξν δηαρεηξηζηηθό έιεγρν πνπ απνθάζηζε θαη αλάζεζε ην Γ., 

σο δηαθνξά κεηαμύ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ θαηέβαιε ν Γήκνο θαη απηώλ πνπ εκθαλίδνληαλ σο εηζπξαρζείζεο από ην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ 

ΡΟΤΜΔΛΗ, γηα ηηο ρξήζεηο 2000 - 2014. Σν πνζό απηό, πνπ απνηειεί επίδηθε απαίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαηά παληόο ππεπζύλνπ, 

δελ είλαη βέβαην θαη εθθαζαξηζκέλν, δεδνκέλνπ όηη ηειεί ππό δηθαζηηθή δηεξεύλεζε. Σν πνζό ησλ απαηηνύκελσλ επίδηθσλ 

επηρνξεγήζεσλ ζην βαζκό θαη ζην ρξόλν πνπ ζα εηζπξαρηεί ζα σθειήζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ηδία θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο». 

 

6. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο: 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 

 

                                                                                    Λακία, 21 Οθησβξίνπ 2020 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

 

 
ΕΤΘΤΜΙΟ ΚΑΡΑΪΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΟΤΡΣΟ 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 5082 Ά ΣΑΞΗ 
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                                                                                             Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 
 

   
                                                                                                 ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 
 
Σε ιήςε απόθαζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ γηα έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ έηνπο 2019 
ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο, ήηνη: Σνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019, ην πξνζάξηεκα απηνύ θαη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019. 
 

 
 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο 
 
 
 
 

Δπζύκηνο Καξαΐζθνο 
Γήκαξρνο Λακηέσλ 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
ΛΑΜΗΔΧΝ-ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ΡΟΤΜΔΛΖ      
ΤΦΖΛΑΝΣΖ 17, ΛΑΜΗΑ              ΑΓΑ:    

ΑΡΗΘ.ΑΠΟΦ: 17/2020 
 
Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 10εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
 

Θέκα: Δλεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ έηνπο 2019.  

ηε Λακία ζήκεξα 21 Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ζηνλ 2ν όξνθν, ζηελ νδό Φιέκηλγθ θαη Δξπζξνύ ηαπξνύ,  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο 

ύζηεξα από ηελ ππ.αξηζκ. 379/16-10-2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα ελλέα (9) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΔΤΘΤΜΗΟ  ΚΑΡΑΨΚΟ 

ΠΑΡΟΝΣΔ  

1.  ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΣΙΚΑ  

2. ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΡΓΤΡΗ  

3. ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ 

4. ΥΡΙΣΙΝΑ ΜΗΣΙΟΤ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΣΗ 

5. ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΒΔΡΓΙΟΓΛΟΤ 

       

ΑΠΟΝΣΔ  

1. ΓΗΜΗΣΡΗ ΑΡΓΤΡΙΟΤ  

2. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ 

3.ΚΩΣΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
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ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε ηεθαλία θύιαξε, ππάιιεινο ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν ησλ 9 κειώλ ήηαλ παξόληα ηα 6 κέιε, ν Πξόεδξνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε πνπ έρεη σο 

εμήο:  

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»], 

2. Σηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ έηνπο 2019. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

Σελ έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ έηνπο 2019 ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο, ήηνη: Σνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019, ην 

πξνζάξηεκα απηνύ θαη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019. 

Δπηζπλάπηνληαη θάησζη: 

Π Ρ Ο  Α Ρ Σ Ζ Μ Α  
ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2019 

(Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξ. 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 315/29.12.1999) 
ΣΖ «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ»  
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1. ΤΝΝΟΜΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – ΠΑΡΔΚΚΛΗΔΗ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ  ΥΑΡΗΝ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ 
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 21.: ε πεξίπησζε παξεθθιίζεσο, ζε κία ρξήζε, από ηελ αξρή θαηά ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή από 

ρξήζε ζε ρξήζε ηεο θαζνξηζκέλεο δνκήο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ε νπνία είλαη δπλαηό λα γίλεη κόλν ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, αλαθέξνληαη ε παξέθθιηζε θαη νη ιόγνη πνπ ηελ επέβαιαλ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε 
ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο παξεθθιίζεσο απηήο. 

Υπηζιμοποιήθηκε ο λογαπιαζμόρ Απαιηήζευν ηος Δνεπγηηικού 4α. «Δπιζθαλείρ - επίδικοι σπεώζηερ (Δπίδικη απαίηηζη - Γιασ. Έλλειμμα επισοπήγηζηρ Γ. Λαμίαρ καηά πανηόρ 

ςπεςθύνος)», πποκειμένος να απεικονιζθεί ηο έλλειμμα  πος πποέκςτε ποζού  1.491.679,07 € υρ διαθοπά επισοπηγήζευν μεηαξύ αςηών πος εκηαμιεύονηαν από Γήμο και 

αςηών πος ειζέππαξε η επισείπηζη.  

Ανηίζηοισα, σπηζιμοποιήθηκε ο Μεηαβαηικόρ λογαπιαζμόρ ηος Παθηηικού 1
α
 «Διζππακηέερ επισοπηγήζειρ ςπό εκκαθάπιζη»,  πποκειμένος να απεικονιζθούν οι επισοπηγήζειρ 

αςηέρ  πος  ηελούν ςπό δικαζηική διεπεύνηζη.  

Ανάλςζη ηος θέμαηορ γίνεηαι ζηην παπάγπαθο 13 ηος παπόνηορ πποζαπηήμαηορ. 

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 22: Αλαιύζεηο ησλ ζπκπηπγκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ θαηεγνξηώλ εθείλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 
αξαβηθνύο αξηζκνύο. Όηαλ ε  Γεκνηηθή  Κνηλσθειή  Δπηρείξεζε  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ   θάλεη ηέηνηεο ζπκπηύμεηο, είλαη 
ππνρξεσκέλε λα παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο. 

Γελ έγηλαλ. 

 (γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 23: Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ηε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη 
ησλ θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, όηαλ ηα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γηα 
δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. Δπίζεο, ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο 
ζεκεηώζεηο, όηαλ γίλεηαη αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε 
ηα πνζά ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 

Γελ έγηλαλ. 

 

2. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
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(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη.1 : Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 
νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ δηνξζώζεσο αμηώλ κε ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ ή δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, θαζώο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ 
αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά επηηξέπνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή. ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνληαη παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο απνηηκήζεσο, νη παξεθθιίζεηο απηέο 
αλαθέξνληαη κε πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ ιόγσλ πνπ ηηο επέβαιαλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλεπεηώλ, πνπ είραλ ζηε δηακόξθσζε ησλ απαηηήζεσλ 
- ππνρξεώζεσλ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο Κνηλσθεινύο.  

(1) Σα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία αποηιμήθηκαν ζηην αξία ηηρ ηιμήρ κηήζευρ ή ηος κόζηοςρ ιδιοκαηαζκεςήρ ηοςρ ή ηηρ αναπποζαπμοζμένηρ  με βάζη ειδικό νόμο 

αξίαρ ηοςρ, η οποία είναι πποζαςξημένη με ηην αξία ηυν πποζθηκών  και βεληιώζευν και μειυμένη με ηιρ πποβλεπόμενερ από ηο νόμο αποζβέζειρ. 
 

(2) Γεν ζςνέηπεξε πεπίπηυζη ζσημαηιζμού πποβλέτευν  ςποηιμήζευρ. 
 

(3) Σο κονδύλι πος αθοπά ηιρ  «Λοιπέρ αζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ» είναι η αξία σπήζηρ ηυν δςο θεάηπυν ιδιοκηηζίαρ ηος Γήμος Λαμιέυν, η σπήζη ηυν οποίυν έσει 

παπασυπηθεί ζηο ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ.Ρ. έυρ ηο 2019. 

 

(4) Γεν ςπάπσοςν ζςμμεηοσέρ ή σπεόγπαθα ζε Ανώνςμερ εηαιπείερ. 

 

(5) Οι ζςμμεηοσέρ ζε λοιπέρ πλην Α.Δ. επισειπήζειρ (Δ.Δ.) αποηιμήθηκαν ζηο κόζηορ κηήζευρ ηοςρ. 

Η εηαιπεία ζςμμεηέσει ζηην Κ/Ξ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ –ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ με ποζοζηό 50% . Η εν λόγυ Κ/Ξ βπίζκεηαι ζε ζηάδιο εκκαθάπιζηρ  και δεν 

ελέγσεηε από Οπκυηό Δλεγκηή. 

 

(6) Γεν ςπάπσοςν ηίηλοι με σαπακηήπα πποθεζμιακήρ καηαθέζευρ και μη ειζαγμένοι ζηο σπημαηιζηήπιο (ένηοκα γπαμμάηια Δλληνικού Γημοζίος Ομόλογα Δλληνικού 

Γημοζίος κ.λ.π.). 

 

(7) Γεν ςπάπσοςν  από αγοπά πποεπσόμενα αποθέμαηα (εμποπεύμαηα ). 

 

(8) Γεν ςπάπσοςν από ιδιοπαπαγυγή πποεπσόμενα αποθέμαηα. 

 

(9) Γεν ςπάπσοςν ςπολείμμαηα και ςποπποφόνηα. 
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 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 2: ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 
απνηηκήζεσο από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο, αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ εθαξκόζηεθε θαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα  ηα 
νπνία νη αμίεο δηακνξθώζεθαλ κε ηε κέζνδν απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαθνξέο από ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ απνηηκήζεσο 
από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο θαηαρσξνύληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο «δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο» ηνπ παζεηηθνύ (ινγ. 41.06 – 41.07), ελώ ζην 
πξνζάξηεκα αλαθέξεηαη θαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαθνξώλ απηώλ. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ζην πξνζάξηεκα θαηαρσξείηαη έλαο 
πίλαθαο πνπ δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ησλ ινγαξηαζκώλ «δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο», πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε. 

Γελ εθαξκόζζεθαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απνηηκήζεσο κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 7: Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο 
ηνπο, δειαδή εάλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό (ινγ. πάγησλ ζηνηρείσλ), ή εάλ κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη δελ πξνέθπςαλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 

 

2. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 16: Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε 
ρξήζε, γηα θάζε πξσηνβάζκην ινγαξηαζκό ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ. 

Παξαηίζεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. 

 

(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 3: Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ – εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ 
απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ, όηαλ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Γηα ηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ – εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο παξαηίζεηαη ζπλεκκέλνο πνιύζηεινο πίλαθαο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε 
δηάηαμε. 

πκκεηνρέο θαη ρξεόγξαθα δελ πθίζηαληαη.  

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 4: Οη ηπρόλ πξόζζεηεο απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ, νη νπνίεο γίλνληαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, κε  
αλαθνξά  ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

Γελ έγηλαλ. 

(δ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 19: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ Β (1) «έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο», Β (3) «ηόθνη 
δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ» θαη Γ (Η) (1) «έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». ε  πεξίπησζε πνπ ε απόζβεζε ησλ εμόδσλ εξεπλώλ θαη 
αλαπηύμεσο δελ  γίλεηαη ζύκθσλα κε ην γεληθό θαλόλα ηεο πεληαεηίαο, αιιά ζύκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, αλαθέξνληαη νη 
πεξηπηώζεηο απηέο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ζην πξνζάξηεκα. 
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Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

 

3. ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 24: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη από 
εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Σο ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ ζςμμεηέσει ζηην Κ/Ξ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ –ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ με ποζοζηό 50%  η οποία ζςζηήθηκε ηο 2003, με ζκοπό ηην 

εκηέλεζη ηος έπγος  ηος ΜΠΟΣ ΜΗΓΔΙΑ. Η κοινοππαξία ζηην σπήζη 2019 όπυρ και ηιρ πποηγούμενέρ σπήζειρ δεν είσε καμία δπαζηηπιόηηηα και εκκπεμεί η 

εκκαθάπιζη ηηρ. 

 

(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 8: Πίλαθαο ησλ θαηερόκελσλ ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο θαη ρξενγξάθσλ (είδνο, ηεκάρηα), κε ηελ αξρηθή αμία 
θηήζεσο ηνπο θαη ηελ αμία απνηηκήζεσο ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 

 
Κ/Ξ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ –ΓΗΠΔΘΔ Ρούμεληρ με ποζοζηό 50%   αξία κηήζηρ 1.500 € η οποία αποηιμήθηκε ζηην αξία κηήζευρ ηηρ.  

 

5. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ – ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 5: Οη δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ, νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη 
θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. 

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ. 

(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 6: Οη δηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπώλ νκνεηδώλ ζηνηρείσλ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή 
ηηκή αγνξάο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ (δηαθνξέο ηηκήο θηήζεσο θαη ηηκήο αγνξάο), ζπλνιηθά θαηά θαηεγνξίεο ησλ 
πεξηνπζηαθώλ απηώλ ζηνηρείσλ 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα.  
 

6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
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Σο κεθάλαιο ηηρ επισείπηζηρ ανέπσεηαι ζε  283.507,00 € και μοναδικόρ εηαίπορ είναι ο Γήμορ Λαμιέυν.  

 

7. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  ΚΑΗ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 20: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ «Λνηπέο πξνβιέςεηο» όηαλ είλαη αμηόινγεο. 

Γελ ππάξρνπλ.  

 

(β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 9: Οη ππνρξεώζεηο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, γηα ηηο νπνίεο ε 
πξνζεζκία εμνθιήζεσο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από πέληε ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξία 
ινγαξηαζκώλ θαη πηζησηή, θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ θαιύπηνληαη κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, κε αλαθνξά ηεο θύζεσο θαη ηεο κνξθήο ηνπο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

  

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 10: Οη ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ 
ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, εθόζνλ ε παξάζεζε ηνπο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηαζηάζεσο (π.ρ. 
απνδεκηώζεηο απνιύζεσο ή εμόδνπ από ηελ ππεξεζία ηνπ πξνζσπηθνύ ή ππνρξεώζεηο γηα εμόθιεζε νκνινγηώλ ππέξ ην άξηην). Σπρόλ ηέηνηεο 
ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο, θαζώο θαη ηπρόλ άιιεο ππνρξεώζεηο αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

8. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
 

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 17β: Αλαιύζεηο ησλ πνζώλ ησλ ινγαξηαζκώλ 36.01 «έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη 56.01 «έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα» αλ ηα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά. 

Γελ ππάξρνπλ. 

 
9. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ   ΣΑΞΔΧ 
 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 18: Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ από ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη 
άιιεο ζπκβάζεηο ή από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία επηβαιιόκελεο πηζαλέο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο 



8 
 

ηνπ ηζνινγηζκνύ, εθόζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο Κνηλσθεινύο. Σπρόλ 
ππνρξεώζεηο γηα θαηαβνιέο εηδηθώλ κελαίσλ παξνρώλ, όπσο π.ρ. κεληαίσλ βνεζεκάησλ, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ζε ζπλδεκέλεο 
επηρεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ρσξηζηά.  

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

10. ΥΟΡΖΓΖΘΔΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΗΔ 
 
(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 15: Οη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο ηεο Κνηλσθεινύο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθό ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά 
θαηεγνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ νη εγγπήζεηο  εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ. Οη 
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο (ππνζήθεο – πξνζεκεηώζεηο) αλαθέξνληαη ρσξηζηά. Υσξηζηά, επίζεο, αλαθέξνληαη νη ηπρόλ εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη 
πξνο όθεινο ηξίησλ.  
 
     Γελ ππάξρνπλ. 

 

11. ΑΜΟΗΒΔ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΠΗΣΧΔΗ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΔΧ 
    

(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 13: Σα πνζά ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζηε ρξήζε γηα ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο 
γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζώο θαη νη δεκηνπξγεκέλεο ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο πξνο πξώελ κέιε ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ. Σα πνζά απηά 
θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 14: Σα πνζά ησλ πξνθαηαβνιώλ θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ ηπρόλ δόζεθαλ ζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη 
δηεπζύλζεσο θαη νθείινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ν θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, κε αλαθνξά ηνπ εηήζηνπ επηηνθίνπ ησλ πηζηώζεσλ απηώλ θαη 
ησλ νπζησδώλ όξσλ ηνπο, θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο κε ηε κνξθή νπνηαζδήπνηε εγγπήζεσο. Σα πνζά 
απηά θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

Γελ ππάξρνπλ. 

 

12.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ 
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(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 11: Ο κέζνο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, αλαιπκέλνο θαηά 
θαηεγνξίεο, θαη νη ακνηβέο – έμνδα πξνζσπηθνύ κε αλάιπζε ζε κηζζνύο – εκεξνκίζζηα θαη θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο, κε ρσξηζηή αλαθνξά απηώλ 
πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ζπληάμεηο.  

 

 

 (β) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 12: Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ν ππνινγηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο επεξεάζηεθε από απνηίκεζε πνπ έγηλε 
θαηά παξέθθιηζε από ηηο λνκνζεηεκέλεο αξρέο απνηηκήζεσο, είηε ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, είηε ζε πξνεγνύκελε ρξήζε. 

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

(γ) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 17
α
: Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα» θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα», 

θαζώο θαη γηα ηα «έζνδα θαη έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ», ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, όηαλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΖ» ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

 
 

Ποςά ςε €

1.Μζςοσ όροσ προςωπικοφ άτομα 7 8

2.Μζςοσ όροσ προςωπικοφ κατα κατηγορίεσ :

Διοικητικό άτομα : 7 7

Θθοποιοί: 1 1

φνολο άτομα : 8 8

3.Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ :

α)Μιςθοί 106.347,66 106.312,90

β)Κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ 28.265,30 28.316,46

γ)Παρεπόμενεσ παροχζσ 0,00 0,00

δ)Αμοιβζσ Δ.. 0,00 0,00

φνολο 134.612,96 134.629,36

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 134.612,96 134.629,36

ΧΡΘΘ 2018ΧΡΘΘ 2019
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1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα     

  

  

Πνζά ζε € 31/12/2019 31/12/2018 

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 3.818,06 1.441,14 

Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο εηζθνξώλ 

αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 3,79 261,31 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 900,57 2,66 

ύλνιν 4.722,42 1.705,11 

   3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ     

  

 

  

Πνζά ζε €  31/12/2019 31/12/2018 

Σηκνιόγηα δαπαλώλ πνπ εθδόζεθαλ ζηε ρξήζε 

2018 θαη ινγηζηηθνπνηήζεθαλ ζηελ θιεηόκελε ρξήζε 

2019 528,50 0,00 

ύλνιν 528,50 0,00 

   1. Έθηαθηα  θαη αλόξγαλα έζνδα     
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Πνζά ζε €  31/12/2019 31/12/2018 

  

 

  

Σαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο κηθξνππνινίπσλ 

πειαηώλ-πξνκεζεπηώλ  15,94 0,00 

Αλαινγνύζεο ζηελ ρξήζε επηρ/ζεηο απνζβέζεσλ 

από δσξεάλ παξαρώξεζε δηθαησκάησλ από 

Γ.Λακίαο 0,00 17.758,47 

ύλνιν 15,94 17.758,47 

   
 

  3. Έζνδα Πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ     

  

 

  

Πνζά ζε €  31/12/2019 31/12/2018 

  

 

  

Λνηπά έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 76,46 

ύλνιν 0,00 76,46 

 
 
 
13. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΑΡΣΗΟΣΔΡΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΗΣΖ ΔΗΚΟΝΑ 
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(α) Άξζξν 1 § 4.1.501 πεξίπη. 25: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε εηδηθέο  δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ή πνπ θξίλνληαη 
αλαγθαίεο γηα λα παξνπζηάδεηαη κία πηζηή εηθόλα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
Κνηλσθεινύο, όηαλ απηό δελ επηηπγράλεηαη κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο  πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο. 

Α) Οη παξνύζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2019  ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 «Πεξί εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνύ 

Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνύ)»  θαη είλαη νη δεύηεξεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ 

ζύκθσλα κε ην ελ ιόγσ δηάηαγκα, κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2017 είραλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Νέα Διιεληθά Λνγηζηηθά πξόηππα Ν. 

4308/2014, βάζεη ηεο ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ ΛΟΣ κε αξηζ. πξση.: 1216 ΔΞ19.6.2017. ηε ζπλέρεηα,  ε αλσηέξσ απόθαζε αλαθιήζεθε  

από ην ΛΟΣ  κε ηελ ππ. αξηζ. 1210 ΔΞ 19.6.2018, ε νπνία νξίδεη όηη…. « κεηά ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 4257/2014  πνπ ηζρύεη από 31/7/2017 

απνζαθελίδεηαη πεξαηηέξσ όηη ην εθαξκνζηέν ινγηζηηθό πιαίζην γηα ηνπο ΟΣΑ, ηα δεκνηηθά ηδξύκαηα, ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη 

ηα ΝΠΓΓ είλαη ην πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 «Πεξί εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνύ)»». 

ηελ ζπλέρεηα κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4483/2017 νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο πξνζηέζεθαλ ζηα Ννκηθά Πξόζσπα πνπ εθαξκόδνπλ 

ην Π.Γ. 315/1999, κε ρξόλν έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ηελ 1.1.2018. Έσο θαη απηό ην ρξνληθό ζεκείν νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο 

εθαξκόδνπλ  ην Ν. 4308/2014. 

Β) ην ινγαξηαζκό  «Δπηζθαιείο - επίδηθνη ρξεώζηεο (Δπίδηθε απαίηεζε - Γηαρ. Έιιεηκκα επηρνξήγεζεο Γ. Λακίαο θαηά παληόο ππεπζύλνπ)»,  

αθνξά δηαρεηξηζηηθό έιιεηκκα πνπ απεηθνλίδεηαη σο απαίηεζε ζην ινγαξηαζκό απηό θαη πξνέθπςε από ηνλ έιεγρό ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, αιιά 

θαη από κεηαγελέζηεξν εθηελέζηεξν δηαρεηξηζηηθό έιεγρν πνπ απνθάζηζε θαη αλάζεζε ην Γ., σο δηαθνξά κεηαμύ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ 

θαηέβαιε ν Γήκνο θαη απηώλ πνπ εκθαλίδνληαλ σο εηζπξαρζείζεο από ην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΗ, γηα ηηο ρξήζεηο 2000 - 2014. Σν πνζό 

απηό, πνπ απνηειεί επίδηθε απαίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαηά παληόο ππεπζύλνπ, δελ είλαη βέβαην θαη εθθαζαξηζκέλν, δεδνκέλνπ όηη ηειεί ππό 

δηθαζηηθή δηεξεύλεζε. Σν πνζό ησλ απαηηνύκελσλ επίδηθσλ επηρνξεγήζεσλ ζην βαζκό θαη ζην ρξόλν πνπ ζα εηζπξαρηεί ζα σθειήζεη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ηδία θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Γ) Παξόιν πνπ ζηελ θιεηόκελε ρξήζε πξνθύπηνπλ θέξδε, νη ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ππεξθαιύπηνπλ κε 

απνηέιεζκα ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο λα εκθαλίδνληαη αξλεηηθά. Απηέο νη ζπλζήθεο ππνδειώλνπλ ηελ ύπαξμε νπζηώδνπο 

αβεβαηόηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ακθηβνιία γηα ηελ δπλαηόηεηα ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο εάλ δελ ηύρεη 

ππνζηήξημεο από ηνπο θνξείο πνπ ηελ επηρνξεγνύλ. 
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Λακία,   21 Οθησβξίνπ 2020 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Δ.. Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ  

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ ΚΑΡΑΪΚΟ (ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ) ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΣΙΚΑ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΟΤΡΣΟ 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 5082 Ά ΣΑΞΗ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΛΑΜΙΕΩΝ 

(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΡΟΤΜΕΛΗ) 

ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο ηος Γήμος Λαμιέυν  

γηα ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019 

  

ύντομο ιςτορικό τησ Δημοτικήσ Κοινωφελούσ Επιχείρηςησ Λαμιέων (ΔΗΠΕΘΕΡ) 

 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΛΟΓ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΓΙΟΤ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΩ 

31/12/2019

ΠΡΟΘΗΚΔ 

ΦΡΗΗ 2019

ΜΔΙΩΔΙ 

ΦΡΗΗ 2019

ΑΞΙΑ ΚΣΗΔΩ 

31/12/2019

ΑΠΟΒΔΔΙ 

ΔΩ 31/12/18

ΑΠΟΒΔΔΙ 

2019

ΜΔΙΩΔΙ 

ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

2019

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

2019

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ 

ΑΞΙΑ 

31/12/2019

11 ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΦΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 30.217,55 0,00 0,00 30.217,55 30.217,49 0,00 0,00 30.217,49 0,06

12 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ 73.077,40 0,00 0,00 73.077,40 71.802,11 1.195,19 0,00 72.997,30 80,10

13 ΜΔΣΑΥΟΡΙΚΑ ΜΔΑ 51.616,89 0,00 0,00 51.616,89 51.616,84 0,00 0,00 51.616,84 0,05

14 ΔΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΟΙΜΟ 480.887,90 540,00 0,00 481.427,90 474.321,71 4.376,42 0,00 478.698,13 2.729,77

ΤΝΟΛΟ 10-15 635.799,74 540,00 0,00 636.339,74 627.958,15 5.571,61 0,00 633.529,76 2.809,98

16.04 ΔΙΚ/ΜΑΣΑ ΦΡΗ. ΔΝ/ΣΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΟΙΦΔΙΩΝ 177.584,77 0,00 0,00 177.584,77 177.584,70 0,00 0,00 177.584,70 0,07

ΤΝΟΛΟ 16 177.584,77 0,00 0,00 177.584,77 177.584,70 0,00 0,00 177.584,70 0,07

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 813.384,51 540,00 0,00 813.924,51 805.542,85 5.571,61 0,00 811.114,46 2.810,05

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΦΡΗΗ 2019
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Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΡΟΤΜΔΛΗ» ηνπ Γήκνπ Λακίαο (ΓΗΠΔΘΔΡ) ηδξύζεθε 

(ζπζηήζεθε) ηελ 21 Ινπλίνπ 1988 (Φ.Δ.Κ. 432/Β/88), κε έδξα ην Γήκν Λακίαο. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ επηρείξεζε θαζώο θαη ην αξρηθό θεθάιαην δηέζεζε ν Γήκνο Λακίαο.  

Με ηελ απόθαζε 20202/4124 ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Φ.Δ.Κ 960/23.5.2008) επηθπξώζεθε ε 

ππ΄αξηζκ. 70/2008 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο ζε Γεκνηηθή 

Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Λακηέσλ, κε θεθάιαην € 283.507,00 θαη δηάξθεηα δσήο 50 ρξόληα από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηε 

κεηαηξνπήο. Η απόθαζε απηή απνηειεί θαη ην λέν θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ ππό θξίζε πεξίνδν ππάξρεη ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 315/1999 «Πεξί εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνύ 

Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνύ)» γηα ηελ νπνία ππάξρεη ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ζην ζρεηηθό 

πξνζάξηεκα – ζεκεηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31.12.2018. Σα αλαιπηηθά θνλδύιηα  ηνπ ππό 

έγθξηζε Ιζνινγηζκνύ, ηνπ ινγ/ζκνύ Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2019 έρνπλ σο εμήο: 

1. Ηζνινγηζκόο ππό έγθξηζε, Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ  2019 κε ηα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 

2018 
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ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Πνζά Κιεηόκελεο Υξήζεσο 2019 Πνζά   Πξνεγνύκ. Υξήζεσο 2018

Αμία  Κηήζεσο Απνζβέζεηο

 Αλαπόζβεζηε  

Αμία Αμία  Κηήζεσο Απνζβέζεηο  Αλαπόζβεζηε  Αμία Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Πνζά Κιεηόκ. 

Υξήζ. 2019

Πνζά Πξνεγ. 

Υξήζ.2018

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Η. Κεθάιαην κεηνρηθό

Ι. Αζώκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο

4. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 177.584,77 177.584,70 0,07 177.584,77 177.584,70 0,07 1. Καηαβιεκέλν 283.507,00 283.507,00

,

ΗΗ. Δλζώκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο ΗΗΗ. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ-Γσξεέο παγίσλ 

3. Κηίξηα  &  ηερληθά  έξγα 30.217,55 30.217,49 0,06 30.217,55 30.217,49 0,06 4α. Αμία ρξήζεο αθηλήησλ παξαρσξεζέλησλ δσξεάλ 177.584,77 177.584,77

4. Μεραλήκαηα-ηερληθέο  εγθ/ζεηο  θαη  ινηπόο  κερ/θόο  εμνπιηζκόο 73.077,40 72.997,30 80,10 73.077,40 71.802,11 1.275,29 Μείνλ Απνζβέζεηο -177.584,70 -177.584,70

5. Μεηαθνξηθά κέζα 51.616,89 51.616,84 0,05 51.616,89 51.616,84 0,05 0,07 0,07

6. Έπηπια  & ινηπόο  εμνπιηζκόο 481.427,90 478.698,13 2.729,77 480.887,90 474.321,71 6.566,19 V.  Αποτελέσματα εις νέο

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 636.339,74 633.529,76 2.809,98 635.799,74 627.958,15 7.841,59 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον 0,00 -102.326,51

ΗΗΗ.Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο ρξε- Υπόλοιπο ζημιών  προηγούμενων χρήσεων -411.062,43 -426.855,11

    ματοοικονομικές απαιτήσεις    καηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο -411.062,43 -529.181,62

1. Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 1.500,00 1.500,00 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑI+AIΗΗ+AV) -127.555,36 -245.674,55

2.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 450,00 450,00

1.950,00 1.950,00 Β.  ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

ύνολο πάγιοσ ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 4.760,05 9.791,66 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 49.490,40 47.460,46

Γ.  ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 49.490,40 47.460,46

ΗΗ. Απαηηήζεηο

1. Απαιηήζειρ από πυλήζειρ αγαθών και ςπηπεζιών 0,00 252,60 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

4. Δπιζθαλείρ - Δπίδικοι πελάηερ και σπεώζηερ 68.645,17 69.308,77 II. Βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο

4α.

Δπιζθαλείρ - επίδικοι σπεώζηερ (Δπίδικη απαίηηζη - Γιασ. 

Έλλειμμα επισοπήγηζηρ Γ. Λαμίαρ καηά πανηόρ ςπεςθύνος) 1.490.679,07 1.490.679,07 1. Πξνκεζεπηέο 204.217,36 247.920,23

Μείον: Πποβλέτειρ 60.329,99 1.498.994,25 60.329,99 1.499.657,85 5. Τπνρξεώζεηο από  θόξνπο - ηέιε 5.756,50 16.281,69

6. Βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ καηά λοιπών ζςμμεηοσικού 

ενδιαθέπονηορ επισ. 10.967,63 10.967,63 6. Αζθαιηζηηθνί  Οξγαληζκνί 613,45 4.009,10

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 23.801,37 22.138,43 11. Πηζησηέο  δηάθνξνη 4.374,28 3.992,65

12. Λνγαξηαζκνί δηαρείξεζεο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 183,00 113,91 ύλνιν  Βξαρππξόζεζκσλ  ππνρξεώζεσλ 214.961,59 272.203,67

1.533.946,25 1.533.130,42 ύλνιν  ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 214.961,59 272.203,67

ΗV. Γηαζέζηκα

1. Σακείν 462,92 914,01 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

3. Καηαζέζεηο όςεσο &  πξνζεζκίαο 88.360,16 20.832,56 1α. Δηζπξαθηέεο επηρνξεγήζεηο ππό εθθαζάξηζε 1.490.679,07 1.490.679,07

88.823,08 21.746,57

Σύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 1.622.769,33 1.554.876,99

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Δξοδα επόμενυν σπήζευν 46,32 0,00

46,32 0,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  (Γ+Γ+Δ) 1.627.575,70 1.564.668,65 ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ  ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 1.627.575,70 1.564.668,65

                      ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2019 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019)

Πνζά  Κιεηόκελεο  Πνζά Πξνεγνύκελεο Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο

Υξήζεσο  2019 Υξήζεσο 2018 Υξήζεσο 2019 Υξήζεσο 2018

Η. Απνηειέζκαηα   εθκεηαιιεύζεσο    Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) ρξήζεσο 118.276,96 -102.098,28

Έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 14.184,21 61.249,13   (+) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -529.181,62 -426.855,11

Μεηνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 164.850,50 221.455,04 ύλνιν -410.904,66 -528.953,39

Μηθηά απνηζ/καηα (θέξδε) εθκεη/ζεσο -150.666,29 -160.205,91

Πιένλ: Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 340.500,00 131.500,00 ΜΕΙΟΝ:

ύλνιν 189.833,71 -28.705,91

ΜΔΗΟΝ:  1. Έμνδα δηνηθεηηθήο  ιεηηνπξγίαο 43.576,91 58.539,85 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο 157,77 228,23

              3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 23.364,65 66.941,56 31.387,33 89.927,18         Εεκίεο εηο λέν. -411.062,43 -529.181,62

Μεξηθά απνη/ηα  (πιεόλαζκα) εθκ/ζεσο 122.892,15 -118.633,09

ΠΛΔΟΝ 

              4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 657,39 462,09

             Μείνλ:

              3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 37,60 619,79 57,10 404,99

Οιηθά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο 123.511,94 -118.228,10

ΗΗ.    ΠΛΔΟΝ :Έθηαθηα  απνηειέζκαηα

1. Έθηαθηα  θαί αλόξγαλα έζνδα 15,94 17.758,47

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 15,94 76,46 17.834,93

 Μείνλ:

1. Έθηαθηα θαί αλόξγαλα έμνδα 4.722,42 1.705,11

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 528,50 5.250,92 -5.234,98 0,00 1.705,11 16.129,82

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα  (πιεόλαζκα) 118.276,96 -102.098,28

ΜΔΗΟΝ: :  ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 5.571,61 26.313,16

  Μεηνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο 

             ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 5.571,61 0,00 26.313,16 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πιεόλαζκα) ΥΡΖΔΧ πξν θόξσλ 118.276,96 -102.098,28

εκείσζε: Mε ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4483/2017 νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο πξνζηέζεθαλ ζηα Ννκηθά Πξόζσπα πνπ εθαξκόδνπλ ην Π.Γ. 315/1999, κε ρξόλν έλαξμεο 

εθαξκνγήο ηνπ ηελ 1.1.2018. Έσο θαη απηό ην ρξνληθό ζεκείν νη Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο εθάξκνδαλ  ην Ν. 4308/2014.

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΡΟΤΜΔΛΗ (Γημοτική κοινωυελής επιτείρηση Λαμιέων)

 Α.Φ.Μ. 090061235 ΓΟΤ ΛΑΜΙΑ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019 30η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ  (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019)

ΚΑΣΑΣΑΖ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ
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2. Δμέιημε ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο θαη ηεο ζέζεο ηεο: 

Παξαηίζεηαη ε  εμέιημε ησλ Δζόδσλ & Δμόδσλ ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ.Ρ., ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2018: 

 

 

ΕΟΔΑ ΧΡΗΗ 2019 ΧΡΗΗ 2018 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΟΣΟ

Ζςοδα δραςτηριότητασ θεάτρου 14.184,21 61.249,13 -47.064,92 -77%

Επιχορηγήςεισ 340.500,00 131.500,00 209.000,00 159%

Εςοδα κεφαλαίων(τόκοι) 657,39 462,09 195,30 42%

Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 15,94 17.758,47 -17.742,53 -100%

Ζςοδα προηγοφμενων χρήςεων 0,00 76,46 -76,46 -100%

ύνολο εςόδων 355.357,54 211.046,15 144.311,39 68%

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 2019 ΧΡΗΗ 2018 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΟΣΟ

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 134.612,96 134.629,36 -16,40 0%

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 47.836,63 114.461,64 -66.625,01 -58%

Παροχζσ τρίτων 7.624,11 10.241,04 -2.616,93 -26%

Φόροι - Σζλη 15.838,18 7.369,92 8.468,26 115%

Διάφορα ζξοδα 18.278,63 18.367,10 -88,47 0%

Σόκοι και ςυναφή ζξοδα 37,60 57,10 -19,50 -34%

Προβλζψεισ εκμεταλεφςεωσ 2.029,94 0,00 2.029,94 100%

Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 4.722,42 1.705,11 3.017,31 177%

Ζξοδα προηγοφμενων χρήςεων 528,50 0,00 528,50 100%

ύνολο εξόδων 231.508,97 286.831,27 -55.322,30 -19%

ΧΡΗΗ 2019 ΧΡΗΗ 2018 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΟΟΣΟ

Αποτελζςματα  Ηημιζσ / Κζρδη προ 

αποςβζςεων 123.848,57 -75.785,12 199.633,69 -263%

Μείον: Αποςβζςεισ παγίων 5.571,61 26.313,16 -20.741,55 -79%

Καθαρά αποτελζςματα  Ζημιζσ 

χρήςεωσ 118.276,96 -102.098,28 220.375,24
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Σέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλα γεγνλόηα θαη κεηαβνιέο ηεο ρξήζεσο 2019. 

ηελ παξνύζα ρξήζε ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε αγνξέο πάγησλ πνζνύ € 540,00 πνπ αθνξνύλ έπηπια. 

ηελ ρξήζε 2019 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπνηήζεηο πάγησλ.  

 Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο αθίλεηα. 
 

 Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε δελ απέθηεζε ζηελ ρξήζε 2019  ρξεόγξαθα. 

 

2. Πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη & ε πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο: 

 

Η . Υεηξηζκόο νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

        Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε εθηίζεηαη ζηνπο αθόινπζνπο θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθώλ επίζεκσλ εγγξάθσλ: 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Κίλδπλνο αγνξάο 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο ζε θαζέλαλ από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο. 

 

Δίλαη επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 

1. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
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Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο δεκηάο ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, αλ έλαο πειάηεο ή ρξεώζηεο απνηύρεη 

λα εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ελόο νηθνλνκηθνύ επίζεκνπ εγγξάθνπ θαη πξνθύπηεη θπξίσο από ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο. 

 

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν. Τπάξρνπλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπνύο ρξεώζηεο 

πνζνύ  € 100 ρηιηάδσλ. Έηζη πξνθαλώο ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζπγθεληξώλεη  πηζησηηθό θίλδπλν. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε  έρεη 

δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα θάιπςε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πνζνύ € 60 ρηιηάδσλ. 

 

 2. Κίλδπλνο αγνξάο 
                                         
     Γελ πθίζηαηαη  θίλδπλν  αγνξάο ιόγσ ηεο θύζεσο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 
 

Κίλδπλνο ζηελ ηηκή ηνπ επηηνθίνπ: 
 
    Η Γεκνηηθή επηρείξεζε δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. 
 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: 
 
 Η Γεκνηηθή επηρείξεζε δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν . 
 

Άιινη θίλδπλνη αγνξάο 

 

 Η ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο ηόζν από ηνλ 

Γήκν Λακίαο όζν θαη από ηνπο ππόινηπνπο θνξείο ησλ ζρεηηθώλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ. 
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3. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο ηεο  Γεκνηηθήο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ γηα 

ηηο εηζπξάμεηο ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηνλ Γήκν Λακίαο θαη κε ινηπνύο θνξείο. 

 

3. Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 

 

 Η εμέιημε ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζεο ζα θηλεζεί ηα επόκελα ρξόληα ζηα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ρσξίο νπζηαζηηθέο 

κεηαβνιέο.  

 

 Γελ πξνβιέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο.  

 

 Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 31.12.2019. 

 

 Γελ  θαηέρνληαη ίδηνη ηίηινη 31.12 θαη δελ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2019. 

 

4. Πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα 

Λόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνθύπηνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ή επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα. ην πιαίζην όκσο ηεο θνηλσληθήο ηεο επαηζζεζίαο πξαγκαηνπνηνύληαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ή θαη 

ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θνηλσληθνί θνξείο. Μία από απηέο ηηο ελέξγεηεο είλαη θαη ε αλαθύθισζε ηνπ ραξηηνύ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.  
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Παξάιιεια, ε Δηαηξεία πξνζπαζεί λα κεηώζεη ηελ άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αληηθαζηζηώληαο παιαηόηεξν εμνπιηζκό πνπ 

αθνξά ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ηεο, κε λέα κεραλήκαηα θαη ειέγρνληαο ζε ηαθηηθή βάζε ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο. 

Όζνλ αθνξά ηα εξγαζηαθά ζέκαηα ε Δηαηξεία έρεη σο βαζηθό άμνλα, ην ζεβαζκό ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ζηελ απαζρόιεζε.  Θεσξεί όηη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο απνηειεί ην βαζηθόηεξν παξάγνληα ηεο εμέιημήο ηεο θαη 

επελδύεη ζε απηό, θξνληίδνληαο γηα ηε ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζή ηνπ θαη παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο θαη 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Παξάιιεια εθαξκόδεη αμηνθξαηηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο θάζε εξγαδνκέλνπ ηεο.  

Σέινο, ε Δηαηξεία δηαζθαιίδεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζην νπνίν ηεξνύληαη νη 

θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

5. Λνηπά εκαληηθά ζέκαηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όπσο είρε παξαηεζεί θαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 2013 έσο 2019 ζηελ ελόηεηα 

«εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο» παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα 

ε ππόζεζε γηα ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο : 

 

«ην θνλδύιη ηνπ Ιζνινγηζκνύ «4α. Δπηζθαιείο - επίδηθνη ρξεώζηεο (Δπίδηθε απαίηεζε - Γηαρ. Έιιεηκκα επηρνξήγεζεο Γ. Λακίαο 

θαηά παληόο ππεπζύλνπ)», ην νπνίν αθνξά δηαρεηξηζηηθό έιιεηκκα πνπ απεηθνλίδεηαη σο απαίηεζε ζην ινγαξηαζκό απηό θαη 

πξνέθπςε από ηνλ έιεγρό ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, αιιά θαη από κεηαγελέζηεξν εθηελέζηεξν δηαρεηξηζηηθό έιεγρν πνπ απνθάζηζε 

θαη αλάζεζε ην Γ., σο δηαθνξά κεηαμύ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ θαηέβαιε ν Γήκνο θαη απηώλ πνπ εκθαλίδνληαλ σο εηζπξαρζείζεο 

από ην ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ ΡΟΤΜΔΛΗ, γηα ηηο ρξήζεηο 2000 - 2014. Σν πνζό απηό, πνπ απνηειεί επίδηθε απαίηεζε ηεο επηρείξεζεο 

θαηά παληόο ππεπζύλνπ, δελ είλαη βέβαην θαη εθθαζαξηζκέλν, δεδνκέλνπ όηη ηειεί ππό δηθαζηηθή δηεξεύλεζε. Σν πνζό ησλ 
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απαηηνύκελσλ επίδηθσλ επηρνξεγήζεσλ ζην βαζκό θαη ζην ρξόλν πνπ ζα εηζπξαρηεί ζα σθειήζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ηδία 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο». 

 

6. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο: 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 

 

                                Λακία, 21 Οθησβξίνπ 2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..                                
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 
ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

 
 

ΕΤΘΤΜΙΟ ΚΑΡΑΪΚΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΜΟΤΡΣΟ 

ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 5082 Ά 

ΣΑΞΗ 
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O ινγηζηήο ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο ελεκεξώλεη ην Γ.. γηα ην θιείζηκν ηεο θνηλνπξαμίαο «ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο-Θαλάζεο Παπαγεσξγίνπ» 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 8/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη όηη πξέπεη λα ειεγρζνύλ ηα ππόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ 

ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο νύησο λα ππάξμεη αθξίβεηα ζηνπο ινγηζηηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη  λα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν από ην Γ.. γηα ηελ 

δηαγξαθή κε ππαξρνπζώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο.  

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

 

Δγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο ειέγρνπ έηνπο 2019 ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο, ήηνη: Σνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019, ην 

πξνζάξηεκα απηνύ θαη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο ρξήζεο 2019, όπσο 

αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζεο. 

 
Γηα ην ζέκα απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη. 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. 

ΡΟΤΜΔΛΗ ΣΑ ΜΔΛΗ 

 ΔΤΘΤΜΙΟ ΚΑΡΑΪΚΟ 
ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΣΙΚΑ  

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΡΓΤΡΗ 

ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΙΣΙΝΑ ΜΗΣΙΟΤ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΣΗ 

ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΒΔΡΓΙΟΓΛΟΤ 
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 Αθξηβέο απόζπαζκα πξαθηηθώλ 

Λακία,  22/10/2020 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. ΡΟΤΜΔΛΗ 
 
 
 
 

ΔΤΘΤΜΙΟ  ΚΑΡΑΪΚΟ 
ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
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                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Απασχόληση & εργασία                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Αριθ. Τηλέφ.  : 22313 51023                               
Αριθ. FAX      : 22313 51023                             Οικονομική Επιτροπή      
E-mail            : v.karanasios@lamai-city.gr                             Δήμου Λαμιέων 
 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
 

ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 430/2020 αποφάσεως του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας - εντολή και πληρεξουσιότητα στη 

δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων. 

 

Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Η από 1-8-2008 και με Α.Π.Κ. 142/2008 προσφυγή, με αίτημα διοικητικής 

επίλυσης της διαφοράς, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΛΙΟΣ Ν. – 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λαμία στην οδό Αποστόλου Κουνούπη αρ. 7 

και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δήμου Λαμιέων και της υπ΄αριθμ. 322 / 2008  

φορολογικής εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων, οικονομικού έτους 

2008, ποσού 18.705,76 ευρώ. 

2. Η υπ΄ αριθμ. 430/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας, που μας επιδόθηκε από το ανωτέρω Δικαστήριο στις 6-10-2020, με την οποία 

έγινε δεκτή η με αριθμό πράξης κατάθεσης 142 / 1-9-2008 προσφυγή της ομόρρυθμης 

εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΑΛΙΟΣ Ν. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε.», που εδρεύει στη 

Λαμία, στην οδό Απ. Κουνούπη αρ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 

322 / 2008 εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων έτους 2008, 
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διατάχθηκε η επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα και 

απαλλάχθηκε ο Δήμος από τα δικαστικά έξοδα αυτής. 

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44012 / 03-11-2020 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του 

Δήμου Λαμιέων προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

 

EΠΕΙΔΗ κατά την διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η οικονομική 

επιτροπή : « 1.……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 

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

ιζ`, ιη`, "ιβ" της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό 

Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της 

περίπτωσης ιβ` της προηγούμενης παραγράφου. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο εδάφιο της 

παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 3 

Ν.4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020». 

ΕΠΕΙΔΗ στην προκειμένη περίπτωση είναι δυνατή η άσκηση εφέσεως, γιατί η 

προσβαλλόμενη απόφαση είναι πρωτόδικη, ενώ το ποσό της εν λόγω διαφοράς είναι 

18.705,76 ευρώ, μεγαλύτερο του τιθέμενου από τις ανωτέρω διατάξεις ορίου των 5.000,00 

ευρώ και επομένως η άσκηση της είναι παραδεκτή. 

ΕΠΕΙΔΗ από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι άσκησης εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 430/2020 αποφάσεως του Μονομελούς 

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23-12-2016), του άρθρου 3 παρ. 1, περ. ιη΄ και 

παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και του άρθρου 10, παρ. 3 Ν.4674/2020 

(ΦΕΚ Α’ 53/ 11-3-2020), η λήψη απόφασης : 

α. για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 430/2020 αποφάσεως του 

Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας . 

β. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δήμου 

Λαμιέων, προκειμένου να ασκήσει στο αρμόδιο Δικαστήριο έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 

430/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας . 

Σημειώνουμε ότι η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως 

είναι εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση της απόφασης (άρθρο 94 Κώδικα Διοικητικής 
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Δικονομίας) η οποία, εν προκειμένω, έγινε στις 6-10-2020, ήτοι προθεσμία έως 7-12-

2020. 

 

                                                                                    Λαμία, 3 / 11 / 2020  

    

                                                                                                                  

                Ο Προϊστάμενος                    

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

            
    

          Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

                                                                                               Νομικός  Σύμβουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δνση      : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού    
Ταχ. Κώδικας : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πληροφορίες : Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 
Αρ. τηλεφ.      : 22313 51040 
Αρ. FAX         : 22313 51040 
E-mail            : a.giann@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,    03  / 11/2020 

Αριθμ. πρωτ.  44012 

 

 

ΠΡΟΣ :  

 

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

   

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : « Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 430/2020 αποφάσεως του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας ».   Α/Α 822 

 

1. Με την υπ΄ αριθ. 430/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας, που μας επιδόθηκε από το ανωτέρω Δικαστήριο στις 6-10-2020, έγινε δεκτή η με 

αριθμό πράξης κατάθεσης 142/1-9-2008 προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρίας με την 

επωνυμία «ΝΤΑΛΙΟΣ Ν. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λαμία, στην οδό 

Απ. Κουνούπη αρ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 322/2008 

εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων έτους 2008, διατάχθηκε η 

επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα και απαλλάχθηκε ο 

Δήμος από τα δικαστικά έξοδα αυτής.  

 2.1. Η άσκηση εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, διέπεται από τις 

διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, και ειδικότερα, έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 92 του ανωτέρω κώδικα, οι οποίες 

ορίζουν τα εξής : « 1. Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό. 

2. Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το 

αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου 

για απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς 

mailto:a.giann@lamia-city.gr
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του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και 

των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό 

των τριών χιλιάδων (3.000)ευρώ. ».Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

93 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας: «1. Δικαίωμα να ασκήσουν έφεση έχουν οι κατά 

την πρωτόδικη δίκη διάδικοι, εφόσον έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον.». 

 2.2. Όσο αφορά τους λόγους της εφέσεως, αυτοί προβλέπονται και 

απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 95 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ως 

εξής: «Λόγο έφεσης μπορεί να θεμελιώσει κάθε νομικό ή πραγματικό σφάλμα της 

απόφασης και κάθε παράλειψη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να ερευνήσει 

αυτεπαγγέλτως όσα είχε υποχρέωση.». 

 3. Κατά την διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή : 

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

μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά ….. 2.  Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη΄, "ιβ" της 

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω 

υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ` της 

προηγούμενης παραγράφου. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 

αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 4674/2020, 

ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…».. 

4. Στην προκειμένη περίπτωση είναι δυνατή η άσκηση εφέσεως, γιατί η 

προσβαλλόμενη απόφαση είναι πρωτόδικη, ενώ το ποσό της εν λόγω διαφοράς είναι 

18.705,76 ευρώ, μεγαλύτερο του τιθέμενου από τις ανωτέρω διατάξεις ορίου των 5.000,00 

ευρώ και επομένως η άσκηση της είναι παραδεκτή. 

 Εξάλλου, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, με τους 

λόγους εφέσεως πρέπει να αποδίδεται σαφής και συγκεκριμένη πλημμέλεια στις 

αιτιολογίες της εκκαλούμενης απόφασης (ΣτΕ 1058/2005, 2582/2008, 1123/2012, 

512/2013, 3131, 4326/2014 κ.α. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ») και στην παρούσα απόφαση θεωρώ 

ότι, υφίστανται πλημμέλεια της αιτιολογία της, αναφορικά με την αναδρομική επιβολή σε 

βάρος της προσφεύγουσας του ένδικου τέλους του ν. 2539/1997, ποσοστού  2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων της από τον Δήμο και την εξ αυτής παραβίαση της αρχής της 

χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. 

5. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, θεωρώ πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της υπ΄ 

αριθμ. 430/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, ενώπιον 
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του αρμοδίου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (άρθρο 6 § 6 Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας) .  

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως είναι 

εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση της απόφασης (άρθρο 94 Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας) η οποία, εν προκειμένω, έγινε στις 6-10-2020, ήτοι προθεσμία έως 7-12-

2020. 

 

Η δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων  

 

Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου  
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Εισήγηση  

προς 

την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

Θέμα: «Υποβολή πρότασης  στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» -ΥΠΕΣ στην 
Πρόσκληση ΑΤ06  με τίτλο : «Αστική Αναζωογόνηση»   

 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ με την 
αρ.πρωτ.14576/24.07.20120 Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ)  καλεί μεταξύ των 
άλλων  τους Δήμους πρωτεύουσες Νομών, για υποβολή προτάσεων προκειμένου να 
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα 
ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 

Με την παραπάνω πρόσκληση χρηματοδοτούνται κατηγορίες πράξεων που συμβάλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο, στην ποιότητα ζωής και στην 
ενίσχυση της διοίκησης και της τοπικής οικονομίας. 

Ειδικότερα στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα: 

Μέτρο IV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και 
επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 

Μέτρο   V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 
αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης με 
μέγιστο αριθμό δύο (2) κυρίων υποέργων. Η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης 
δικαιούχου ανέρχεται έως 10 εκ. ευρώ προ ΦΠΑ . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων ορίζεται η 31-12-2020.  

Ο Δήμος μας όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ’ΚΠΣ) 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2000-2006, έχει ήδη υλοποιήσει 
έργα Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων (Ο.Α.Α.) προϋπολογισμού 4.000.000 € 
περίπου, σε περιοχή παρέμβασης από το στρατόπεδο Τσαλτάκη έως την πλατεία 
Ελευθερίας και την οδό Εκκλησιών. Δηλαδή σε περιοχή που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως Ανατολικό τμήμα της Πόλης της Λαμίας. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

                   ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 

                    Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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Επίσης ο Δήμος μας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου  2007-2013 και της Θεματικής Προτεραιότητας «Ολοκληρωμένα Σχέδια 
για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» (Ο.Σ.Α.Α.) έχει  υλοποιήσει το «Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ευρύτερης Ζώνης Βορείου Τμήματος», με δέκα τρία (13)  έργα 
συνολικού   προϋπολογισμού 4.310.000 €. 

Τέλος ο Δήμος μας στο πλαίσιο της Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα  2014-2020» και της 
Στρατηγικής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΒΑΑ) και των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ)  έχει εντάξει το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού 
Προορισμού με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» όπου 
περιλαμβάνονται έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € που 
αφορούν κατά κύριο λόγο το ιστορικό κέντρο της πόλης και την ευρύτερη περιοχή του. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση και λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη οριοθετημένες 
περιοχές παρεμβάσεων Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων στην Πόλη 
μας, διαμορφώθηκε η ακόλουθη πρόταση: 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» 

Περιοχή Παρέμβασης  

Πρόκειται για το νότιο δυτικό τμήμα της Πόλης που οριοθετείται ανατολικά από την οδό 
Αθηνών, βόρεια από τη Σιδηροδρομική Γραμμή και τη Λεωφόρο Καλυβίων, και νότια από 

τη Λεωφόρο Ελευθερίας. Η περιοχή παρέμβασης έχει συνολικό εμβαδό 2.166,90 

στρέμματα και περίμετρο 8,11 km. Στο σύνολο της η περιοχή είναι υποβαθμισμένη, όσον 
αφορά στο οικιστικό της περιβάλλον, καθόσον αντιμετωπίζει  προβλήματα ελλείψεων σε  
πεζοδρόμια και  πεζοδιαδρομές, πλατείες και πράσινο καθώς και προβλήματα 
αποκλεισμού των κατοίκων της από τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης λόγω των αξόνων 
με βαριά κυκλοφορία που την οριοθετούν ή τη διασχίζουν ήτοι οδός Αθηνών, λεωφόρος 
Καλυβίων και οδός Κύπρου.  

Προκειμένου για την βιώσιμη ανάπλαση και ανάπτυξη  της περιοχής με στόχο την 
βελτίωση και ή δυνατόν την άρση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όσον αφορά το 
οικιστικό της περιβάλλον και κατά συνέπεια την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας προτείνονται τα παρακάτω 2 
υποέργα: 

1. Δημιουργία δικτύου πεζοδιαδρομής στους βασικούς άξονες της περιοχής  
παρέμβασης, προϋπολογισμού 6.026.000 € με ΦΠΑ (4.859.677,42 προ ΦΠΑ) 

2. Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμου και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής 
παρέμβασης, προϋπολογισμού 4.330.645,16 € με ΦΠΑ (4.330.645,16 προ ΦΠΑ)   

Με το υποέργο 1 γίνεται διαπλάτυνση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν 
των οδών Αθηνών, Κύπρου και Καλυβίων  που αποτελούν τους βασικούς άξονες της 
περιοχής παρέμβασης, καθώς και βελτίωση των λειτουργικών και γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών των οδών, για τη δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου  πεζοδιαδρομής  
μήκους περίπου 5.500,00 μ.μ. Οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία του δικτύου καλύπτουν 
εμβαδό περίπου 40.276,00 τ.μ. 
Κατά μήκος της πεζοδιαδρομής φυτεύονται δέντρα, τοποθετείται «έξυπνος»  φωτισμός με 
led και τα δάπεδα επιστρώνονται με ψυχρά υλικά. Επίσης για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών τοποθετούνται φωτιζόμενες «έξυπνες» διαβάσεις, και  δημιουργείται κυκλικός 
κόμβος στη συμβολή των οδών Αθηνών και Κύπρου.  
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Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την κατασκευή 2.620,00 μ.μ. ποδηλατοδρόμου με αντίστοιχη 
παράλληλη πεζοδιαδρομή (πεζοδρόμια) και την κατασκευή έξι (6) κοινόχρηστων  χώρων  
εμβαδού 12.163,00 τ.μ. που ενώνει ο ποδηλατοδρόμος. Δηλαδή το υποέργο δημιουργεί 
μια εκτεταμένη «πράσινη διαδρομή» στην  περιοχή  παρέμβασης.  
Οι παρεμβάσεις  για τη δημιουργία του συνολικού υποέργου καλύπτουν εμβαδό  περίπου 
51.525,00 τ.μ..  
Ο ποδηλατοδρόμος αποτελεί συνέχεια του ήδη υπάρχοντος δικτύου στη νότια Λαμία, είναι 
διπλής κατεύθυνσης ήτοι 2,50 μ πλάτους και τοποθετείται ως επί το πλείστον επί της 
ασφάλτου με επίστρωση συνθετικού δαπέδου αδρανών υλικών κόκκινου χρώματος. 
Χρησιμοποιεί τμήματα των κοινοχρήστων χώρων για την διέλευση του και επί των  
κοινοχρήστων χώρων  τοποθετούνται 2 σταθμοί ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και του ποδηλάτη δημιουργείται ένας κυκλικός κόμβος στη συμβολή 
των οδών Ελευθερίας και Φραντζή και τοποθετούνται φωτιζόμενες «έξυπνες»  διαβάσεις 
επί του κόμβου.   
Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι χώροι που κατασκευάζονται εξ αρχής με πράσινο, 
πλακόστρωση και δημιουργείται παιδική χαρά σε έναν από αυτούς. Εξοπλίζονται δε, 
πλέον του συνήθους αστικού εξοπλισμού, με ηλιακά παγκάκια και ελεύθερο WiFi. 
Σε όλο το υποέργο τοποθετείται «έξυπνος» φωτισμός με led και τα δάπεδα επιστρώνονται 
με ψυχρά υλικά.     

Μετά τα παραπάνω και επειδή 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4323/19  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 του 
ν. 4674/2020  η Οικονομικής Επιτροπή : «κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 
μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 
αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και 
οποιουδήποτε άλλου φορέα.»  
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εισηγούμαστε 

1. την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Μέτρο V της  Πρόσκλησης  ΑΤ06 
«Αστική Αναζωογόνηση»  του Προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης»  για το έργο 
«Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» με 
δύο υποέργα όπως παραπάνω περιγράφονται  

2. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υλοποίηση της  απόφασης αυτής, 

3. την κάλυψη της τυχούσας επί πλέον διαφοράς  πέραν της χρηματοδότησης του 
Προγράμματος, από πόρους του Δήμου. 

 

Λαμία 5-11-2020 

Η αν. προϊσταμένη ΔΥΤΕ 

 

 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 

αρχιτέκτων μηχανικός 

      

 

Απόφαση Συμβουλίου 

Λαμία ........................... 

Ο Πρόεδρος 
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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 

 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ  72  /  2020 

 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ  

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   ΣΑΤΑ 

 ΚΑ    30,7323,0005 

   

 
  

 

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 αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   
     
 

Εκτιμώμενης αξίας  121,724,19 Ευρώ  (αναγράφεται το ποσό χωρίς ΦΠΑ) 
(πλέον Φ.Π.Α. 29,225,81  24% ), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή   :  Δήμος Λαμιέων  
Οδός  : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού   
Ταχ.Κωδ. : 35131 
Τηλ. : 2231067033, 2231351035,   

Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
Telefax : 2231022465 
E-mail : prallis@lamia-city.gr & fountas@lamia-city.gr 
Πληροφορίες:  : Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),  

Γιωργος Λετσος Πολιτικος  μηχανικός  ΤΕ(συντάξας) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Λαμιέων  

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Λαμιέων  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   
ΕΡΓΩΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ. 

 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες4 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ5, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)6  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, (εφόσον απαιτείται, αλλιώς διαγράφεται) 
ι) η  τεχνική περιγραφή, 
ια) η τεχνική μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, 
ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.lamia.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8-12-20207  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10 – 12 - 20208 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 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 ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους τ ης ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή  
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 9. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.10 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)11. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
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της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών12. 
 
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) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού13, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες14.  
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
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διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 15 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 16 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης17. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) 
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας18.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 19 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου20.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά,21 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά 
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση22. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο23. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 



10 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής24. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1  
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του25.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης26. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν  τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά27. 
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39 /2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής28. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής29. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου30. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση31 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά  ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα  
 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 



12 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.  Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο32. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- 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» 33 
- 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»,34 
- 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 )35 
- 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 διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις36, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

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. Το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    »,  είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 

του Δήμου Λαμιέων με  ΣΑΤΑ  2020 και  Κ.Α   30,7323,0005  και πίστωση 87,440,00  

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις37 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201138, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) , καθώς και της κράτησης 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, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) και της υπ' 
αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 απόφασης του  Υπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ 
2780/τ.Β΄/4‐7‐2019).  

  
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή39 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
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μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή40, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  ΑΑΥΣ 789  για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ.  ........................... 
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).41 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι:   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   

 
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
        Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε42                   151,000,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών:                                                                                                    89,737,54 €  

        Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                             16,152,76 €  

Απρόβλεπτα43                                                                                                              15,883,54 € 
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 

           Ήτοι εκτιμώμενη αξία σύμβασης:                                                               121,724,19  €44 (πλέον ΦΠΑ) 

Για έργα κατηγορίας:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ   Ποσόν: 151,000,00 ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,35 ευρώ             

σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο 
καθώς αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο έργο για τους εξής λόγους: 45  
 

- Το έργο περιλαμβάνει όμοιες ή ομοειδείς εργασίες, που συνδέονται μεταξύ τους 
- Η ενιαία σύμβαση εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό σε σχέση με τους πολλούς 

αναδόχους, απαιτεί την τήρηση ενός και όχι πολλών χρονοδιαγραμμάτων, εξοικονομεί 

ανθρώπινους πόρους  
-  

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΩΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

H μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση έργων  κατασκευής υδραυλακων  στο  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  

.Αναλυτικά προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:  

ΤΚ ΦΡΑΝΤΖΗ  

Παράπλευρα κτήματος ΙΩΑΝΝΟΥ κατασκευή ανοιχτού υδραυλακα Μηκους 70 μ  0,90 χ 0,60μ  

ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙ 

Εμπροσθεν  οικίας ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ  κατασκευή ανοιχτού υδραυλακα μήκους 70,00 

μέτρων 0,40χ0,40 
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ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΛΟ  

Έμπροσθεν οικιας  ΛΑΖΟΥ  προς ΒΑΡΔΑΤΕΣ  ανοιχτός  υδραυλακας μήκους 100,00μ 040χ 

0,40 

ΤΚ ΚΟΜΜΑ 

Έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΒΑΛΑΡΗ  κατασκευή υδραυλακα με σωληνες Φ300 μήκους 150,00 μ  

και φρεατια  

ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 

Επέκταση κοινοτικού μυλαυλακα με  κατασκευή υδραυλακα μήκους 320,00μ  1,00χ0,60 

ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Επέκταση κοινοτικού περιφερειακού υδραυλακα  προς  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ με  κατασκευή 

υδραυλακα μήκους 170,00μ 0,60χ0,60 

ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  

Έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΚΥΤΕΑ κατασκευή υδραυλακα μήκους  170,00Μ 0,60Χ0,60 

   ΤΚ ΑΜΟΥΡΙ 

   Κατασκευή  υδραυλακα έμπροσθεν οικίας ΤΑΓΚΟΥΛΗ  μήκους 100,00μ 050χ0,50 

 
 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ  ( 240 ) 
Ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης46.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 47 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.48 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων εκατο  (1,250,0,00)   ευρώ. 49 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου Δήμο Λαμιέων  προς τον 

οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας,  άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 50. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)51 
 
16.               Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση 
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16.2  Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται 52 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 53  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους54.  
 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών55 ορίζεται η                  
15-12-2020   ημέρα   ΤΡΙΤΗ  και ώρα  23,00 μμ  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η                
21-12-2020  ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11,00 πμ 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών56, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης 57 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. lamia.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο58, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 1. Η προκήρυξη σύμβασης 59 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. lamia.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο60, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 61 που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  62και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.63, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 



22 

είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη64 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  
τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου65. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ66. 

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

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 68 

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.69 

22.Α.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.470  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 71 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
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οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 
21 της παρούσας72 όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την 
μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει)73.  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια74  

Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ορίζεται στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως 
ισχύει, ανά κατηγορία της παρούσας Διακήρυξης (άρθρο 21, Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης). 

Οι οικονομικοί φορείς στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  αντίστοιχα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στην αντίστοιχη τάξη όπως 
ορίζεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας και οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 71/03-07-2019, ανά κατηγορία 
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για 
τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας κλπ). 

α) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. [ΤΕΥΔ 
έργου (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ) Μέρος IV,  Β: Οικονομική και Χρηματοοικονομική 
επάρκεια, παρ. 6α] 

(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της παρούσας 

Διακήρυξης.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα75  

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 

2 και 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της 

παρούσας, αντίστοιχα, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά 

την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 

4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που 
δεν είναι γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά του εδαφίου β) & γ) της παρ. 23.4 του άρθρου 23 της παρούσας.. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να προσκομίσουν 

κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, 
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συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων 

εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης76 

ΔΕΝ  απαιτούνται. 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι77  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής78 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών79. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 80. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης81. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 482  του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους83. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
•  οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
•  οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 



28 

υποβολή των δικαιολογητικών84.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας85: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του86 Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)87 σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του88.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα 
που είναι σε εξέλιξη89. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση90 περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα91. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για 
τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν 
αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 
Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
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από την υποβολή του92, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού 93. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2294: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του95 . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά 
η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων96.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)97   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2298, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού99.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22100, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

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

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.102 
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- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές,  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

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

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

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

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ103 104 στις κατηγορίες: Α2 ταξη  και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    . Επιπλέον 

Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη  του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , γίνονται δεκτές με την υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ 

(παρ. 3β) άρθρο 76 του ν.4412/2016. 

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 105 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει. 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. 106 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 
 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες 
διατάξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 107 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα  που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του 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 περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους 109, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
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υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου»  εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 110: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 111 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).112 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρ ου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 

(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει113 τα ακόλουθα: 
 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες.   

 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 
ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 114. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπερβολάβο. 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
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τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν115 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθ . 489/2020 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 

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

 
Καραΐσκος Ευθύμιος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

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

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΛΑΜΙΑ,      /      /2020 

   
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΠΟΛ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
   
   
   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ……………./2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων 

 

                                                           
1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  

2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
4     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
5  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις 

πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης 
για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το 
αναλόγως. 

6 Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

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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Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για 
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη 
διαδρομή 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 

7  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, 
ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

8  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε 

περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και 

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

9  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
10   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν 
λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

11   Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

12   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 
ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την 
έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

13 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

14   Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

15  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

16  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

17 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

18 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

19 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών 
μέσων ). 

20 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

21 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

23 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής  
υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν 
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της 
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παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

24   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 

ν. 4605/19. 

25 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

26 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
27 Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
28 Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
29  Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
30 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
31 Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
32  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
33 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
34 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
35 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 
36 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

37 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
38  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
39  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
40   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
41  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων”. 

42  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

43 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

44 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
45 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει 

να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι, ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο 
σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν 
σημείο της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 
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4412/2016). 

46 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 
άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

47 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
48  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
49  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του  άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

50 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019  

51 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

52  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 
επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

53 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

54 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

55  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

56 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

57  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
58 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με 

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
59  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
60 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με 

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
61 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 

συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
62  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το 
άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

63  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
64 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 
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του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

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

66 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

67  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

68  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για 
συμβάσεις έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην 
περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

69  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, 
ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

70  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

71  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού 
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

72  Όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική 
περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

73
   Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

74   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και 
την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

75 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
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σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την 
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις.  

76 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

77  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

78 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

79 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον 
χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

80  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

81  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
82  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 
στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

83 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   

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

85  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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

87  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση."  

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

89  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως 
πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
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αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

90 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

91  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
92 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

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

4605/2019 
94  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
95 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
96  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
97 Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

98  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
99  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

100 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
101 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες 
που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για 
μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου τους. 

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

103  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται 

και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε 

άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
104 η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος. 
105 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
106  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
107  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
108 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
109 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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110  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να 
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και 
της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

111 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

112 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
113 Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 

«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον 
(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

114 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

115 Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδιος: Γιωργος Λετσος  

Τηλ. 2231351554 

Ηλ. Ταχυδρ.:  

 

 

Θέμα:Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: « 

Συντήρηση αποπεράτωση τσιμενταυλακων σε Δημοτικές Κοινότητες  » 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 72/2020 μελέτη του 

έργου:«  Συντήρηση αποπεράτωση τσιμενταυλακων σε Δημοτικές Κοινότητες    » με 

προϋπολογισμό 151,000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 489/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.  2020. με πίστωση 87,4400,00 € για 

το έτος 2020 και Κ.Α. 30.7336.0005 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007336400 και έγινε 

εγκεκριμένο με την ΑΔΑΜ 20REQ007389718 , με δέσμευση πίστωσης 87,440,00 € 

για το έτος 2020. 

  

Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχος 

διακήρυξης) και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση 

αποπεράτωση τσιμενταυλακων σε Δημοτικές Κοινότητες    » 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,    – 11 – 2020 

ΟΣυντάξας 

 

 

 

 

 Γιωργος Λετσος        

Πολιτικός ΜηχανικόςΤΕ 

 

Ο Προισταμενος 

 

 

 

 

Σωτηρης Ριζος 
Τοπ Μηχκος 

Λαμία,    – 11 – 2020 

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 



ΕΡΓΟ :

ΘΕΣΗ:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘ. 
ΤΙΜΟΛ.

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩ
ΡΗΣΗΣ

ΜΟΝ
ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( € )

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1

Εκσκαφές τάφρων ή 
διωρύγων 
αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη 
Με την φόρτωση των 
προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή 
απόρριψης σε 
οποιαδήποτε 
απόσταση η 
επανεπιχωση 
σκαματος με τα 
προιοντα εκσκαφης

ΣΧΕΤ ΥΔΡ-
3,01,02

1

ΥΔΡ 
6054

μ 3 600 0,82 492,00

2

Υπόβαση 
οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους

ΟΔΟ-Γ-1,1

2

ΟΔΟ-
3121.Β

μ 3 50 14,35 717,50

ΣΥΝΟΛΟ 1 1209,50 1209,50

2. ΤΕΧΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΝΣΗ  ΥΤΕ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ . ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑ : ΟΚΡ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ



3

Καθαιρέσεις 
μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από 
οπλισμένο 
σκυρόδεμα.Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΥΔΡ-
4,01,01

3

ΥΔΡ 
6082.1

μ 3 5 41,20 206,00

4

Δίκτυα αποχέτευσης 
ομβρίων και 
ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου 
τοιχώματος, με λεία 
εσωτερική και 
αυλακωτή 
(corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3  Δίκτυα με 
σωλήνες SN8, DN/ΙD 
300 mm

ΥΔΡ 
12,30,01,2

1

4

ΥΔΡ 
6711.4

μμ 150 20,60 3090,00

5

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων 
Φρεάτιο υδροσυλλογής 
τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

ΟΔΟ-
Β,66,1

5

ΟΔΟ-2548

τεμ 4 438,00 1752,00

6

Παραγωγή, 
μεταφορά, 
διάστρωση, 
συμπύκνωση και 
συντήρηση 
σκυροδέματος Για 
κατασκευές από 
σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

ΥΔΡ-
9,10,05

6

ΥΔΡ 
6329

μ 3 619 88,00 54472,00

7

Ξυλότυποι ή 
σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών

ΥΔΡ-9,01

7

ΥΔΡ 
6301

μ 2 3000 8,20 24600,00



8

Προμήθεια και 
τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού 
σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

ΥΔΡ-9,26

8

ΥΔΡ 
6311

κιλ 4498 0,98 4408,04

ΣΥΝΟΛΟ 2 88528,04 88528,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89737,54

89737,54

89737,54

0,18 16152,76

105890,30

15,00% 15883,54

121773,84

0,35

121774,19

24,00% 29225,81

151000,00

ΛΑΜΙΑ       -    -2020

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡ. ΛΕΤΣΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ   ΤΕ

Φ.Π.Α

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    ΛΑΜΙΑ         -      -2020
Η ΑΝ   ΔΝΤΗΣ  

ΑΦΡ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο   ΠΡ/ΣΤΜΕΝΟΣ

ΣΩΤ. ΡΙΖΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΛΑΜΙΑ       -      -2020

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  

ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΤΕ 

ΤΜΗΜΑ  ΟΚΡ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 

                    ΠΙΣΤΩΣΗ : 

151.000,00 ΕΥΡΩ 

87.440,00 

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  :     72 /2020 ΧΡΗΣΗ: 2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

H μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση έργων  κατασκευής υδραυλακων  στο  ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΑΣ  . 

Αναλυτικά προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:  
 
ΤΚ ΦΡΑΝΤΖΗ  
 
Παράπλευρα κτήματος ΙΩΑΝΝΟΥ κατασκευή ανοιχτού υδραυλακα Μηκους 70 μ  0,90 χ 

0,60μ  
 
ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙ 
 
Εμπροσθεν  οικίας ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ  κατασκευή ανοιχτού υδραυλακα μήκους 

70,00 μέτρων 0,40χ0,40 
 
ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΛΟ  
 
Έμπροσθεν οικιας  ΛΑΖΟΥ  προς ΒΑΡΔΑΤΕΣ  ανοιχτός  υδραυλακας μήκους 100,00μ 

040χ 0,40 
 
ΤΚ ΚΟΜΜΑ 
 
Έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΒΑΛΑΡΗ  κατασκευή υδραυλακα με σωληνες Φ300 μήκους 150,00 

μ  και φρεατια  
 
ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 
 
Επέκταση κοινοτικού μυλαυλακα με  κατασκευή υδραυλακα μήκους 320,00μ  1,00χ0,60 
 
ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 
Επέκταση κοινοτικού περιφερειακού υδραυλακα  προς  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ με  κατασκευή 

υδραυλακα μήκους 170,00μ 0,60χ0,60 
 
ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  
 
Έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΚΥΤΕΑ κατασκευή υδραυλακα μήκους  170,00Μ 0,60Χ0,60 



Σελίδα 2 

   ΤΚ ΑΜΟΥΡΙ 
 
   Κατασκευή  υδραυλακα έμπροσθεν οικίας ΤΑΓΚΟΥΛΗ  μήκους 100,00μ 050χ0,50 
 
 

Αναλυτικά με τη παρούσα μελέτη  προβλέπεται η αντιμετώπιση του υφισταμένου 
προβλήματος  συσσώρευσης και απορροής όμβριων υδάτων  , επί των  οδών που 
περιγράφονται παρακάτω   με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ατυχήματος τόσο των διερχομένων 
αυτοκινήτων όσο και των πεζών. 

       Σε ότι αφορά τη σκοπιμότητα και τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας 
Με το υπό μελέτη έργο λαμβάνετε πρόνοια έτσι ώστε με την κατασκευή των υδραυλακων    

αντιμετωπισθεί το υπάρχον πρόβλημα:  
Θα εκτελεστούν εργασίες πλήρους  κατασκευης υδραυλακων και συναφών εργασιών 

οδοποιιας    
   Οι οδοί του φυσικού αντικειμένου βρίσκονται εντός του σχεδίου πόλης η εντός ορίων 

οικισμών , κατατάσσονται λειτουργικά στο τοπικό οδικό δίκτυο, με εξυπηρέτηση παρόδιων 
ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το χάρτη Π.3.1/1 –Πολεοδομική οργάνωση (κλίμακας1:10.000) του 
εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων του Δήμου 
Λαμιέων (ΦΕΚ 346/ΑΑΠ/5-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθ. 
1725/65205/2014 (ΦΕΚ 200 Α.Α.Π./2014). 

Η οριζοντιογραφία και η μηκοτομή των οδών καθορίζονται από τα εγκεκριμένα Σχέδια 
του Σχεδίου Πόλης της Λαμίας. Η ταχύτητα μελέτης των οδών καθορίζεται με αποφάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου Λαμίας και πάντως είναι μικρότερη από 50 km/h. 

Τα βάθη εκσκαφών θεμελίωσης των τοιχίων είναι περίπου 0,50 μ 
      Ωφελούμενοι από την κατασκευή του έργου είναι αφενός οι κάτοικοι που διαμένουν ή οι 
διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα των οδών που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες και 
αφετέρου όλοι οι δημότες που χρησιμοποιούν τους παραπάνω δρόμους (μπορεί να γίνει χρήση 
από το σύνολο των δημοτών , ήτοι 75.315 κάτοικοι).  
      Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τα εγκεκριμένα Σχέδια του 
Σχεδίου Πόλης, τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Τα Άρθρα του ΑΤΕΟ συμπεριλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς των υλικών στον τόπο 
του έργου καθώς και αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής σε θέση που υποδεικνύεται από 
την Υπηρεσία . 

Για τη σύνταξη της μελέτης και ιδιαίτερα για τη μεταφορά των υλικών λήφθηκε υπ οψιν 
απόσταση 15 χιλιομέτρων (  μέση απόσταση ) και αποζημίωση 0,19 € ανά χιλιόμετρο  

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.., ανέρχεται στο ποσό 
των 151,000,00 ΕΥΡΩ , η δε χρηματοδότηση του για το ποσό των 87,440,00 ΕΥΡΩ για το 
έτος 2020 γίνεται από πιστώσεις  ΣΑΤΑ 2020 ( ΚΑ 30,7336,0005 ) του Δήμου   

 
 
 
 

 
 

  ΛΑΜΙΑ         -         -   2020 
  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
   
   
   
   
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
  Πολιτικός   Μηχανικός ΤΕ 
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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 

 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 66  /  2020 

 ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   ΣΑΤΑ 

 ΚΑ    30,7323,0007 

   

 
  

 

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 αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

     
 

Εκτιμώμενης αξίας  401,612,90 Ευρώ  (αναγράφεται το ποσό χωρίς ΦΠΑ) 
(πλέον Φ.Π.Α. 96,387,10  24% ), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή   :  Δήμος Λαμιέων  
Οδός  : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού   
Ταχ.Κωδ. : 35131 
Τηλ. : 2231067033, 2231351035,   

Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
Telefax : 2231022465 
E-mail : prallis@lamia-city.gr & fountas@lamia-city.gr 
Πληροφορίες:  : Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),  

Γιωργος Λετσος Πολιτικος  μηχανικός  ΤΕ(συντάξας) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Λαμιέων  

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Λαμιέων  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   
ΕΡΓΩΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ. 

 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες4 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ5, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)6  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, (εφόσον απαιτείται, αλλιώς διαγράφεται) 
ι) η  τεχνική περιγραφή, 
ια) η τεχνική μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, 
ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.lamia.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30-11-20207  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 02 – 12 - 20208 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 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 ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφετα ι 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,  
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή  
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 9. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.10 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)11. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
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της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών12. 
 
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) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού13, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες14.  
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
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διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 15 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 16 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης17. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) 
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας18.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 19 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου20.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά,21 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά 
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση22. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο23. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 
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αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής24. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1  
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του25.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης26. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν  τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά27. 
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
 
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39 /2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής28. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής29. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου30. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση31 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά  ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα  
 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
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καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.  Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο32. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- 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» 33 
- 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»,34 
- 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 )35 
- 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», 



14 

 
- 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 διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις36, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

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. Το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    »,  είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 

του Δήμου Λαμιέων με  ΣΑΤΑ  και  Κ.Α   30,7323,0007  και πίστωση 250,000,00  

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις37 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201138, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) , καθώς και της κράτησης 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, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) και της υπ' 
αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 απόφασης του  Υπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ 
2780/τ.Β΄/4‐7‐2019).  

  
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή39 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
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μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή40, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  ΑΑΥΣ 779-15/9/2020 για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ.  
........................... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται 
και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 
).41 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τίτλος του έργου είναι: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

 
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
        Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε42                   401,612,90 € (πλέον ΦΠΑ) 

και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών:                                                                                                    295,956,40 €  

        Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                             53,272,15 €  

Απρόβλεπτα43                                                                                                              52,384,28 € 
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 

           Ήτοι εκτιμώμενη αξία σύμβασης:                                                               401,612,83  €44 (πλέον ΦΠΑ) 

Για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Ποσόν: 401,612,83 ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,07 ευρώ             

σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο 
καθώς αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο έργο για τους εξής λόγους: 45  
 

- Το έργο περιλαμβάνει όμοιες ή ομοειδείς εργασίες, που συνδέονται μεταξύ τους 
- Η ενιαία σύμβαση εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό σε σχέση με τους πολλούς 

αναδόχους, απαιτεί την τήρηση ενός και όχι πολλών χρονοδιαγραμμάτων, εξοικονομεί 

ανθρώπινους πόρους  
-  

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΩΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  
 
 
 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 

H μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση έργων  αποκατάστασης βατότητας κοινοτικών δρόμων 

και συγκεκριμένα ασφαλτοστρώσεις οδών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαμίας καθώς επίσης 

και τοιχία αντιστήριξης και συναφείς εργασίες οδοποιίας  .  
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Συγκεκριμένα στις  Τοπικές  Κοινότητες   

1. ΤΚ ΡΟΔΩΝΙΑΣ 

Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού πλησίον ποταμού με ασφαλτικό τάπητα με χρήση 3Α 

μήκους 80μ πλάτους 4,50 μ περίπου. 

2. ΤΚ ΣΥΚΑ 

Ασφαλτόστρωση χώρου μπάσκετ μήκους 16,00 μ και πλάτους 30,00 μ περίπου με χρήση 

3α  

3. ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  

Ασφαλτόστρωση τριών κεντρικών τμημάτων οδών της ΤΚ συνολικού μήκους 160,00 μ και 

μέσου πλάτους 5,00 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής 

 

4. ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 

Ασφαλτόστρωση οδού στην είσοδο της ΤΚ με χρήση ισοπεδωτικής μήκους 200,00 μ 

πλάτους 4,30 μ περίπου 

5. ΤΚ ΛΥΧΝΟ  

Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο προς νεκροταφείο μήκους 50,00μ ύψους 1,50 μ περίπου 

6. ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΟ 

Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού με χρήση 3α μήκους 150,00 μ πλάτους 6,00 μ 

περίπου 

7. ΤΚ ΒΑΡΔΑΤΕΣ 

Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν αποθήκης ΥΦΑΝΤΗ με χρήση 3α μήκους 80,00 μ 

πλάτους 6,00 μ περίπου 

8. ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ  

Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού μήκους 50,00 μ πλάτους 7,00 μ περίπου με χρήση 

ισοπεδωτικής  

9. ΤΚ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 

Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ μήκους 220,00 μ 

πλάτους 5,50 μ περίπου με χρήση 3Α 

10.ΤΚ ΑΝΘΗΛΗ 

Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς ιδιοκτησία 

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ με χρήση ισοπεδωτικής μήκους 180,00 μ πλάτους 8,00 μ περίπου 

 

11. ΤΚ ΟΙΤΗΣ  
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Ασφαλτόστρωση οδού από ΠΛΑΤΕΙΑ προς ιδιοκτησία ΓΡΟΥΣΠΑ μήκους 200,00 μ 

πλάτους 3,50 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής  

12. ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

Ασφαλτόστρωση τμημάτων κεντρικής οδού συνολικού μήκους 300,00 μ μέσου πλάτους 

4,00 μ περίπου 

13, ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ 

Τσιμεντόστρωση οδού εμπροσθεν ιδιοκτησίας ΝΑΣΙΟΥ μήκους 50,00 μ πλάτους 3,00 μ 

περίπου 

14. ΤΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 

Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν οικίας ΚΑΡΑΚΙΚΕ με χρήση ισοπεδωτικής μήκους 

100,00 μ πλάτους 6,00 μ περίπου 

15. ΤΚ ΖΗΛΕΥΤΟ 

Ασφαλτόστρωση οδου εμπροσθεν οικίας ΞΕΡΑ και ασφαλτόστρωση χώρου παιδικής 

χαράς συνολικού μήκους 180,00 μ μέσου πλάτους 4,00 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής  

16. ΤΚ ΚΟΜΜΑ 

Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού εμπροσθεν οικιας ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗ μήκους 150,00 μ 

πλάτους 5,00 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής  

17 . ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 

Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν αποθήκης ΠΑΡΗΓΟΡΗ με χρήση 3α μήκους 120,00 μ 

πλάτους 6,00 μ περίπου 

18. ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗ  

Τσιμεντόστρωση οδού προς οικία ΝΤΕΛΛΗ μήκους 20,00 μ και ασφαλτόστρωση οδού με 

χρήση ισοπεδωτικής προς οικία ΖΩΓΡΑΦΟΥ μήκους 120,00 μ πλάτους 4,00 μ περίπου 

19. ΤΚ ΚΟΜΠΟΤΑΔΑ  

Ασφαλτόστρωση οδού μήκους 100,00 μ πλάτους 4,00 μ περίπου  

20. ΤΚ ΛΥΓΑΡΙΑ 

Ασφαλτόστρωση οδού μήκους 100,00 μ πλάτους 4,00 μ περίπου  

21. ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ 

Ανακατασκευή οδού περιμετρικά κεντρικής πλατείας με αποξήλωση παλιάς κατασκευής και 

τοποθέτηση κυβόλιθου σε επιφάνεια περίπου 800,00 μ2 

 
 
 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ( 360 ) 
Ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης46.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 47 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.48 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων εκατο  (4.100,00)   ευρώ. 49 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου  Δήμο Λαμιέων  προς τον 

οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
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(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  
 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας,  άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 50. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)51 
 
16.               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 την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται 52 
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 53  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους54.  
 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών55 ορίζεται η                  
07-12-2020   ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  23,00 μμ  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η                
11-12-2020  ημέρα Παρασκευη  και ώρα 11,00 πμ 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών56, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης 57 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. lamia.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο58, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 1. Η προκήρυξη σύμβασης 59 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. lamia.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο60, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 61 που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιια  62και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.63, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη64 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  
τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου65. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ66. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:67 
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(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 68 

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.69 

22.Α.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.470  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
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λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 71 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 
21 της παρούσας72 όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την 
μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει)73.  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια74  

Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ορίζεται στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως 
ισχύει, ανά κατηγορία της παρούσας Διακήρυξης (άρθρο 21, Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης). 

Οι οικονομικοί φορείς στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ  αντίστοιχα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στην αντίστοιχη τάξη όπως 
ορίζεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας και οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 71/03-07-2019, ανά κατηγορία 
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για 
τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας κλπ). 

α) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. [ΤΕΥΔ 
έργου (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ) Μέρος IV,  Β: Οικονομική και Χρηματοοικονομική 
επάρκεια, παρ. 6α] 

(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της παρούσας 

Διακήρυξης.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα75  
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1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 

2 και 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της 

παρούσας, αντίστοιχα, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά 

την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 

4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που 
δεν είναι γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά του εδαφίου β) & γ) της παρ. 23.4 του άρθρου 23 της παρούσας.. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να προσκομίσουν 

κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, 

συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων 

εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης76 

ΔΕΝ  απαιτούνται. 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι77  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα).  
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής78 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών79. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 80. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης81. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
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στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 482  του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους83. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
•  οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
•  οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών84.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας85: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του86 Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)87 σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του88.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα 
που είναι σε εξέλιξη89. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση90 περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 
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τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα91. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για 
τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν 
αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 
Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του92, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού 93. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2294: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του95 . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά 
η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων96.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)97   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2298, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού99.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22100, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

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

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.102 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές,  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
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αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

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

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

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

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ103 104 στις κατηγορίες: 1η ταξη  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ   . Επιπλέον Ενώσεις 

οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη  του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ , 

γίνονται δεκτές με την υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ (παρ. 3β) άρθρο 

76 του ν.4412/2016. 

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 105 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει. 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. 106 
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 
 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες 
διατάξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 107 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
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δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα  που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του 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 περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους 109, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου»  εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 110: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 111 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).112 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρ ου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 

(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει113 τα ακόλουθα: 
 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες.   

 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή 
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φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 
ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 114. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπερβολάβο. 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν115 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθ . 409/2020 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 

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

 
Καραΐσκος Ευθύμιος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

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

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΛΑΜΙΑ,      /      /2020 

   
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΠΟΛ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
   
   
   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ……………./2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων 
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1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  

2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
4     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
5  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις 

πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης 
για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το 
αναλόγως. 

6 Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για 
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη 
διαδρομή 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 

7  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, 
ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

8  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε 

περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και 

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

9  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
10   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν 
λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

11   Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

12   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 
ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την 
έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

13 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

14   Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

15  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

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

α του ν. 4605/19. 
17 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
18 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β 

του ν. 4605/19. 
19 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών 

μέσων ). 
20 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 

ν. 4605/19. 
21 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 

ν. 4605/19. 
22 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 

ν. 4605/19. 
23 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής  

υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν 
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της 
παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

24   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 

ν. 4605/19. 

25 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

26 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
27 Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
28 Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
29  Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
30 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
31 Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
32  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
33 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
34 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
35 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 
36 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

37 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
38  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
39  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
40   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
41  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
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φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων”. 

42  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

43 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

44 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
45 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει 

να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι, ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο 
σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν 
σημείο της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 
4412/2016). 

46 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 
άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

47 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
48  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
49  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του  άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

50 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019  

51 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

52  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 
επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

53 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

54 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

55  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

56 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

57  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
58 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 
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άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με 

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
59  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
60 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με 

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
61 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 

συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
62  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το 
άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

63  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
64 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

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

66 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

67  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

68  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για 
συμβάσεις έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην 
περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

69  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, 
ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

70  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

71  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού 
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

72  Όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική 
περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
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(άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει). 

73
   Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

74   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και 
την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

75 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την 
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις.  

76 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

77  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

78 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

79 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον 
χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

80  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

81  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
82  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 
στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

83 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   

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

85  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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

87  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση."  

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

89  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως 
πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

90 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

91  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
92 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

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

4605/2019 
94  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
95 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
96  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
97 Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

98  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
99  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

100 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
101 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες 
που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για 
μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
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Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου τους. 

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

103  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται 

και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε 

άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
104 η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος. 
105 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
106  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
107  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
108 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
109 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
110  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να 
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και 
της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

111 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

112 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
113 Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 

«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον 
(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

114 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

115 Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδιος: Γιωργος Λετσος  

Τηλ. 2231351554 

Ηλ. Ταχυδρ.:  

 

 

Θέμα:Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: « 

Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις & τοιχία αντιστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων » 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 66/2020 μελέτη του 

έργου:« Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις & τοιχία αντιστήριξης Δημοτικών 

Κοινοτήτων  » με προϋπολογισμό 498,000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 409/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.  2020. με πίστωση 250.000,00 € για 

το έτος 2020 και Κ.Α. 30.7323.0007 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007276620 και έγινε 

εγκεκριμένο με την ΑΔΑΜ 20REQ0077325517 , με δέσμευση πίστωσης 250.000,00 € 

για το έτος 2020. 

  

Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχος 

διακήρυξης) και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «  Ασφαλτοστρώσεις 

τσιμεντοστρώσεις & τοιχία αντιστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων  » 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,    – 11 – 2020 

ΟΣυντάξας 

 

 

 

 

 Γιωργος Λετσος        

Πολιτικός ΜηχανικόςΤΕ 

 

Ο Προισταμενος 

 

 

 

 

Σωτηρης Ριζος 
Τοπ Μηχκος 

Λαμία,    – 11 – 2020 

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 



ΕΡΓΟ :

ΘΕΣΗ:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘ. 
ΤΙΜΟΛ.

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩ
ΡΗΣΗΣ

ΜΟΝ
ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( € )

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διάνοιξη τάφρου σε 
έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες

ΟΔΟ Α,4,1
1

ΟΔΟ-1212
Μ 3 500 1,84 920,00

Δάνεια θραυστών 
επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγ. Ε4

ΟΔΟ 
Α,18,3

2

ΟΔΟ-1510

Μ 3 300 7,68 2304,00

Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α,20
3

ΟΔΟ-1530
Μ 3 300 1,05 315,00

ΣΥΝΟΛΟ 1 3539,00 3539,00

2.ΤΕΧΝΙΚΑ -
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη

ΟΔΟ-Δ,4
4

ΟΔΟ-4120
Μ 2 10000 0,45 4500,00

Ασφαλτική 
προεπάλειψη

ΟΔΟ-Δ,3
5

ΟΔΟ-4110
Μ 2 4500 1,20 5400,00

Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά 
βάρος 

ΟΔΟ-Δ,6

6

ΟΔΟ-
4421Β

ΤΟΝ 1000 87,00 87000,00

Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

ΟΔΟ-Δ,8,1

7

ΟΔΟ-
4521Β

Μ 2 14500 8,10 117450,00

Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 
0,10 m

ΟΔΟ Γ,1,2

8

ΟΔΟ-
3111.Β

Μ 2 5000 1,48 7400,00

Βάση πάχους 0,10 m 
(Π.Τ.Π. Ο-155)

ΟΔΟ Γ,2,2

9

ΟΔΟ-
3211.Β

Μ 2 5000 1,58 7900,00

& ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΝΣΗ  ΥΤΕ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΟΚΡ



Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων Χάλυβας 
οπλισμού 
σκυροδέματος  B500A

ΟΔΟ-Β-
30.1

10

ΟΔΟ-2611

ΚΙΛΑ 2276 1,15 2617,40

Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων 
τάφρων, διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25

ΟΔΟ-
Β,29,4,1

11

ΟΔΟ-2522

Μ 3 300 104,00 31200,00

Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων

ΟΔΟ Α,12

12

ΟΙΚ-2227

Μ 3 180 27,50 4950,00

Πλακόστρωση με 
κυβολίθους 

ΣΧΕΤ-ΠΡΣ-
Β,6

13

ΟΔΟ 2922

Μ 2 800 30,00 24000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2 292417,40 292417,40

295956,40 295956,40

295956,40

0,18 53272,15

349228,55

15,00% 52384,28

401612,83

0,07

401612,90

24,00% 96387,10

498000,00

ΛΑΜΙΑ       -    -2020

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡ. ΛΕΤΣΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ   ΤΕ

Φ.Π.Α

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ . ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    ΛΑΜΙΑ         -      -2020
Η ΑΝ  ΔΝΤΗΣ  

ΑΦΡ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο   ΠΡ/ΣΤΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ 

ΛΑΜΙΑ       -      -2020



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : «  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΤΕ 

ΤΜΗΜΑ  ΟΚΡ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 

                    ΠΙΣΤΩΣΗ : 

  498,000,00         ΕΥΡΩ 

250,000,00 ΕΥΡΩ 

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  :      66   /2020 ΧΡΗΣΗ: 2020 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 
H μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση έργων  αποκατάστασης βατότητας κοινοτικών 

δρόμων και συγκεκριμένα ασφαλτοστρώσεις οδών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαμίας 
καθώς επίσης και τοιχία αντιστήριξης και συναφείς εργασίες οδοποιίας  .  

 
Συγκεκριμένα στις  Τοπικές  Κοινότητες   
 
1. ΤΚ ΡΟΔΩΝΙΑΣ 
Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού πλησίον ποταμού με ασφαλτικό τάπητα με χρήση 

3Α μήκους 80μ πλάτους 4,50 μ περίπου. 
 
2. ΤΚ ΣΥΚΑ 
Ασφαλτόστρωση χώρου μπάσκετ μήκους 16,00 μ και πλάτους 30,00 μ περίπου με 

χρήση 3α  
 
3. ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  
Ασφαλτόστρωση τριών κεντρικών τμημάτων οδών της ΤΚ συνολικού μήκους 160,00 μ 

και μέσου πλάτους 5,00 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής 
 
4. ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 
Ασφαλτόστρωση οδού στην είσοδο της ΤΚ με χρήση ισοπεδωτικής μήκους 200,00 μ 

πλάτους 4,30 μ περίπου 
 
5. ΤΚ ΛΥΧΝΟ  
Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο προς νεκροταφείο μήκους 50,00μ ύψους 1,50 μ περίπου 
 
6. ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΟ 
Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού με χρήση 3α μήκους 150,00 μ πλάτους 6,00 μ 

περίπου 
 
7. ΤΚ ΒΑΡΔΑΤΕΣ 
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Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν αποθήκης ΥΦΑΝΤΗ με χρήση 3α μήκους 80,00 μ 
πλάτους 6,00 μ περίπου 

 
8. ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ  
 
Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού μήκους 50,00 μ πλάτους 7,00 μ περίπου με χρήση 

ισοπεδωτικής  
 
9. ΤΚ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 
Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ μήκους 220,00 

μ πλάτους 5,50 μ περίπου με χρήση 3Α 
 
10.ΤΚ ΑΝΘΗΛΗ 
Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς ιδιοκτησία 

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ με χρήση ισοπεδωτικής μήκους 180,00 μ πλάτους 8,00 μ περίπου 
 
11. ΤΚ ΟΙΤΗΣ  
Ασφαλτόστρωση οδού από ΠΛΑΤΕΙΑ προς ιδιοκτησία ΓΡΟΥΣΠΑ μήκους 200,00 μ 

πλάτους 3,50 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής  
 
12. ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 
Ασφαλτόστρωση τμημάτων κεντρικής οδού συνολικού μήκους 300,00 μ μέσου 

πλάτους 4,00 μ περίπου 
 
13, ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ 
Τσιμεντόστρωση οδού εμπροσθεν ιδιοκτησίας ΝΑΣΙΟΥ μήκους 50,00 μ πλάτους 3,00 

μ περίπου 
 
14. ΤΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν οικίας ΚΑΡΑΚΙΚΕ με χρήση ισοπεδωτικής μήκους 

100,00 μ πλάτους 6,00 μ περίπου 
 
15. ΤΚ ΖΗΛΕΥΤΟ 
Ασφαλτόστρωση οδου εμπροσθεν οικίας ΞΕΡΑ και ασφαλτόστρωση χώρου παιδικής 

χαράς συνολικού μήκους 180,00 μ μέσου πλάτους 4,00 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής  
 
16. ΤΚ ΚΟΜΜΑ 
Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού εμπροσθεν οικιας ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗ μήκους 150,00 μ 

πλάτους 5,00 μ περίπου με χρήση ισοπεδωτικής  
 
17 . ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 
Ασφαλτόστρωση οδού εμπροσθεν αποθήκης ΠΑΡΗΓΟΡΗ με χρήση 3α μήκους 120,00 

μ πλάτους 6,00 μ περίπου 
 
18. ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗ  
Τσιμεντόστρωση οδού προς οικία ΝΤΕΛΛΗ μήκους 20,00 μ και ασφαλτόστρωση οδού 

με χρήση ισοπεδωτικής προς οικία ΖΩΓΡΑΦΟΥ μήκους 120,00 μ πλάτους 4,00 μ περίπου 
 
19. ΤΚ ΚΟΜΠΟΤΑΔΑ  
Ασφαλτόστρωση οδού μήκους 100,00 μ πλάτους 4,00 μ περίπου  
 
20. ΤΚ ΛΥΓΑΡΙΑ 
Ασφαλτόστρωση οδού μήκους 100,00 μ πλάτους 4,00 μ περίπου  
21. ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ 
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Ανακατασκευή οδού περιμετρικά κεντρικής πλατείας με αποξήλωση παλιάς 
κατασκευής και τοποθέτηση κυβόλιθου σε επιφάνεια περίπου 800,00 μ2 

 
Αναλυτικά με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντιμετώπιση του υφισταμένου 

προβλήματος , φθοράς και καταστροφής οδοστρώματος  επί της υφισταμένης  οδοποιίας που  
θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση  στις οικιες τους 
στα καταστηματα τους , στα οικόπεδα τους, στα αγροτεμάχιά τους . Αναλυτικά με τη παρούσα 
μελέτη  προβλέπεται η αντιμετώπιση του υφισταμένου προβλήματος  συσσώρευσης και 
απορροής όμβριων υδάτων  , επί των  οδών που περιγράφονται παραπάνω   με αποτέλεσμα 
τον κίνδυνο ατυχήματος τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών. 

       Σε ότι αφορά τη σκοπιμότητα και τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας 
Με το υπό μελέτη έργο λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε με την κατασκευή των 

οδοστρωμάτων     αντιμετωπισθεί το υπάρχον πρόβλημα:  
Θα εκτελεστούν εργασίες πλήρους  κατασκευης οδοστρωμάτων , και   συναφών εργασιών 

οδοποιιας    
       

Οι οδοί του φυσικού αντικειμένου βρίσκονται εντός των  οριοθετημένων  οικισμών  ΤΚ  
και   κατατάσσονται λειτουργικά στο τοπικό οδικό δίκτυο .   

Για τις  ΤΚ δεν υπάρχει σχέδιο πόλης αφού είναι οριοθετημένοι οικισμοί 
 
 Η ταχύτητα μελέτης των οδών καθορίζεται με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 

Λαμίας και πάντως είναι μικρότερη από 50 km/h. 
Δεν υπαρχουν  βάθη εκσκαφών θεμελίωσης ούτε ιδιαιτέρες εκσκαφές παρά μόνο 

επιφανειακοί καθαρισμοί των οδών από φυτικές ύλες κλπ   
 
      Ωφελούμενοι από την κατασκευή του έργου είναι αφενός οι κάτοικοι που διαμένουν ή οι 
διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα των οδών που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες και 
αφετέρου όλοι οι δημότες που χρησιμοποιούν τους παραπάνω δρόμους (μπορεί να γίνει χρήση 
από το σύνολο των δημοτών , ήτοι 75.315 κάτοικοι).  

 
Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν σε μέση απόσταση 20 χιλιομέτρων  είναι:   
- Κατασκευή ασφαλτόστρωσης με χρήση ισοπεδωτικής και 3 Α 
- Κατασκευή τοιχίων και επιστρώσεις  

      Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και   τα σχέδια που 
συνοδεύουν την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 

Τα Άρθρα του ΑΤΕΟ συμπεριλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς των υλικών ( 20 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ) στον τόπο του έργου καθώς και αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής σε 
θέση που υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 

 
Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 

498,000,00  ΕΥΡΩ , η δε χρηματοδότηση του για το ποσό των 250,000,00  ΕΥΡΩ για το έτος 
2020  γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020  ( ΚΑ 30,7323,0007  του Δήμου. )  

 
 

  ΛΑΜΙΑ        -    10   -   2020 
  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
   
   
   
   
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
  Πολιτικός   Μηχανικός ΤΕ 
   

 



 
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδιος: Γιωργος Λετσος  

Τηλ. 2231351554 

Ηλ. Ταχυδρ.:  

 

 

Θέμα:Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: « 

Συντήρηση  οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Υπάτης  » 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 64/2020 μελέτη του 

έργου:«  Συντήρηση  οδών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Υπάτης    » με 

προϋπολογισμό 74,000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

2) Με την αρ. 208/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.ΠΕ. με πίστωση 60,000,00 € για το 

έτος 2020 και Κ.Α. 30.7333,0046 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007513529 και έγινε 

εγκεκριμένο με την ΑΔΑΜ 20REQ007585516, με δέσμευση πίστωσης 60,000,00 € για 

το έτος 2020. 

  

Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχος 

διακήρυξης) και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «  Συντήρηση  οδών και 

κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Υπάτης     » για τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης την 

ανοικτή διαδικασία για συνοπτικούς διαγωνισμούς  του άρθρου 118 του Ν.4412/16 (για 

δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου). 
 

  

Λαμία,    – 11 – 2020 

ΟΣυντάξας 

 

 

 

 

 Γιωργος Λετσος        

Πολιτικός ΜηχανικόςΤΕ 

 

Ο Προισταμενος 

 

 

 

 

Σωτηρης Ριζος 
Τοπ Μηχκος 

Λαμία,    – 11 – 2020 

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ  
ΥΠΑΤΗΣ » 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦ 
ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00  € 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    64   /2020 ΧΡΗΣΗ:  2020                      

 
                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η μελέτη αυτή συντάθηκε σύμφωνα με τον Ν 4412/16 Αρθρ 53 παραγρ 7i και αφορά  
και το αρθρο 125 του ιδιου νομου που αφορα στην εκτέλεση διάφορων τεχνικών έργων 
συντήρησης στη Δημοτική Ενότητα ΥΠΑΤΗΣ ,. Κατά πρώτον προκειται για εργασίες 
στοιχειώδους συντήρησης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων, κατά δεύτερον σαν 
εργασίες άμεσης επέμβασης έπειτα από έκτακτα γεγονότα (γεγονός που καθιστά μη γνωστές 
κατά την μελέτη του έργου τις ακριβείς θέσεις των εργασιών και τις ακριβείς ποσότητες 
εργασιών). Προβλέπεται η εκτέλεση διάφορων και ανεξάρτητων μεταξύ τους 
μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα 
εκτελούνται σποραδικά στην πόλη της ΥΠΑΤΗΣ  και στις  Δημοτικες  Ενότητες , μόνο μετά 
από εντολή της Υπηρεσίας στην οποία θα καθορίζεται και ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη 
για την εκτέλεσή τους. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση 
έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές 
ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα 
δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων 
θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να 
κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση 
εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας 
η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και 
οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων. 

Το είδος και η συνολική δαπάνη των εργασιών καθορίζονται στο Τιμολόγιο και στον 
Προϋπολογισμό Μελέτης της παρούσης εργολαβίας.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων, 
αποκατάσταση οδών με τυχόν απαραίτητα τοιχία αντιστήριξης, κράσπεδα, κ.λπ., 
αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων, τμημάτων πλακοστρώσεων, σήμανση επικινδύνων 
σημείων οδών κ.λπ. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
α) Επισημαίνεται ότι επειδή η εργολαβία αφορά επισκευή και συντήρηση υποδομών του 
ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ  από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η ποιότητα ζωής των πολιτών, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει αμέσως μετά την λήψη της εντολής επέμβασης από 
την επίβλεψη για την εκτέλεση των εργασιών ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις 
ατυχημάτων. 
β) Επισημαίνεται ακόμη ότι όλα τα προϊόντα των εκσκαφών είναι ιδιοκτησία του Δήμου 
Λαμίας και θα μεταφερθούν για απόθεση στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Λαμίας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
α) Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να συνεννοείται με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των Οργανισμών ή Εταιρειών Κ.Ω. πχ Αρχαιολογια  για την 
αντιμετώπιση των εμποδίων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης να ενημερώνει και 
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να εξασφαλίσει έγκριση εργασιών από τις προβλεπόμενες από το Νόμο Υπηρεσίες πχ 
Αρχαιολογία 
 
β) Επειδή οι επεμβάσεις στα πλαίσια του έργου μπορεί να γίνονται και σε δρόμους 
στενούς ή και μεγάλης κυκλοφορίας επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας για 
την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους διερχόμενους 
από το τμήμα της κατασκευής του έργου (π.χ. κατάλληλα εμπόδια γύρω από τη θέση 
επέμβασης, προειδοποιητικά σήματα λειτουργούντα και κατά τη διάρκεια της νύχτας 
κ.λπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμβατικών τευχών, των αστυνομικών αρχών, του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και της Επίβλεψης. 
Για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ιδιαίτερα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, σε 
συνεργασία με την υπηρεσία θα προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές κυκλοφορίας με 
πλήρη και κατάλληλη σήμανση, ανάλογα και με την πρόοδο των εργασιών, ώστε να 
δημιουργηθούν τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια 
Μέσα Μεταφοράς. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην κυκλοφορία θα ενημερώνεται 
πρώτα το τμήμα τροχαίας Λαμίας, ώστε να λαμβάνεται η σχετική άδεια. 
γ) Διευκρινίζεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου ισχύουν μόνο κατά το μέρος που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής του 
έργου και στις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τυχόν τρόποι 
επιμέτρησης εργασιών ή υλικών που αναφέρονται σε αυτές δεν έχουν ισχύ. Για την 
επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της Εργολαβίας. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Σε τμήματα των δρόμων, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, όπου θα εκτελεστούν 
οι εργασίες, πιθανόν να απαιτηθεί η επέμβαση και σε υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχος 
του έργου θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες των παραπάνω Ο.Κ.Ω. για 
την από κοινού κατασκευή των δικτύων τους, ώστε να αποφευχθεί μελλοντική 
επανεκσκαφή του οδοστρώματος. 
Η προτεραιότητα με την οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες θα δίνεται από την Υπηρεσία, 
σε σχέση και με την όχληση που θα δημιουργούν τα έργα, με κριτήριο την αποφυγή 
ταυτόχρονου αποκλεισμού από την κυκλοφορία εκτεταμένων περιοχών. 
Είναι επίσης δυνατόν να εκτελούνται με εντολή της Υπηρεσίας εργασίες ταυτόχρονα σε 
περισσότερες από μία περιοχές (με τον περιορισμό όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα), 
χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση του αναδόχου για το γεγονός αυτό.  
 
Προβλέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες : 

 
1. Εκσκαφή του εδάφους για την εξυγίανση αυτού  
2. Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων- πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
3. Διάνοιξη τάφρων πεζοδρομίων 
4. Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων ή περιφράξεων με συρματόπλεγμα 
5. Κατασκευή επιχώματος πάχους 50-60εκ. με αμμοχάλικο Σπερχειού ποταμού ή άλλης  

περιοχής, εφ΄ όσον κριθούν κατάλληλα από την Υπηρεσία. 
6. Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης 
7. Κατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων με πρόχυτα κράσπεδα και ρείθρα από 

σκυρόδεμα C16/20. 
8. Επίχωση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) όπου απαιτείται 
9. Τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων με σκυρόδεμα C16/20 πάχους έως 12εκ. 
10. Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή με τσιμεντόπλακες 40X40 εκ. και πλάκες για όδευση τυφλών 

και διαβάσεων ΑΜΕΑ. 
11. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και προσαρμογή φρεατίων όπου απαιτείται 
12. Εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 
13. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υψηλής αντανακλαστικότητας 
14. Πλήρωση παρτεριών και κοινοχρήστων χώρων με φυτική γη  
15. Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 10εκ.  
16. Κατασκευή βάσης με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 10εκ.  
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17. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη και αποξήλωση τμήματος υπάρχοντος 
ασφαλτοτάπητα ή απόξεση ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας 

18. Προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και κατασκευή 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης  κυκλοφορίας  

19. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων 
20. Κατασκευή περιφράξεων 
21. Κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης  

 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. τα εγκεκριμένα Σχέδια του Σχεδίου 

Πόλης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Στην εν λόγω μελέτη υπολογίστηκε προσαύξηση τιμής για τις μεταφορές ως εξής: 
Μεταφορά υλικού οδοστρωσίας 3Α  και ασφάλτου: 20 χιλ. 
Μεταφορά αμμοχαλίκου: 20 χιλ. 
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων κ.λ.π. σε θέση 20 χιλ. από το έργο. 
 
Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.., ανέρχεται στο ποσό 

των 74.000,00 ΕΥΡΩ , η δε χρηματοδότηση του για το ποσό των 60,000,00  ΕΥΡΩ για το 
έτος 2020 γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ   ( ΚΑ 30,7333,0046 ) του Δήμου   

 
 
 

      Λαμία,            -10-   2020  
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
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 90280 του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΛΑΜΙΑΣ», προ/σμού 500.000,00€ με ΦΠΑ. 

 

Στη Λαμία σήμερα την 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
 

α. Γκέτσιος Ιωάννης  Π.Ε, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Λαμιέων,  ως Πρόεδρος , 

 
β. Κάτσινος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος , 
 
γ. Μπάτρη Σταματίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. του τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου   

Λαμιέων, ως μέλος… 
 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:                                              
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 
ΛΑΜΙΑΣ»,  που συστάθηκε με την αριθ. 247/2020 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 14-09-2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες 
-> Επικοινωνία] του χειριστή Ιωάννη Μυλωνή, με το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία,  η με αρ. 365/2020  
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ:ΨΧΣΙΩΛΚ-5Φ8), περί έγκρισης 
του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 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 Ιωάννη Μυλωνή, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό 
μειοδότη, η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.9 της 
διακήρυξης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 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 25/09/2020 μήνυμα της 
Αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας 
των πέντε (5) ημερών, κατά της αρ. 365/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαμιέων (ΑΔΑ:ΨΧΣΙΩΛΚ-5Φ8), σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1 της διακήρυξης.  
 
Εν συνεχεία, o πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 90280 
διαγωνισμού. Tα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά όλα 
όσα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος στην ενημέρωσή του. Επίσης διαπίστωσαν την 
εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών της ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. 
ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε..  
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του 
προσωρινού μειοδότη «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 
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 «ΣΤ. 
ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», 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 «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» ,  με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ : 157359  και 
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και είκοσι δύο επί της εκατό 
(55,22 %) 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 90280 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 
ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος. 
 
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
1) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση  «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» ,  με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ : 157359  και 
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και είκοσι δύο επί της εκατό 
(55,22 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
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2) 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. 
  
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  30-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
     Λαμία 05/11/2020                  Λαμία 05/11/2020                           Λαμία 05/11/2020 
      Ο συντάξας                 ο πρ/νος τμήματος οδοποιϊας        Η προϊσταμένη υποδομών   
                                           & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων                   & τεχνικών έργων 
 
 
 
 Ιωάννης Μυλωνής                      Ρίζος Σωτήριος                          Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.          Τοπογράφος Μηχανικός                      Πολιτικός Μηχανικός  
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση πρακτικού αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), προϋπολογισμού μελέτης (449.971,20 € με ΦΠΑ 
24%) 

 
  
   Με την αρ. 468/2020 (ορθή επανάληψη) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε: 
 
1. Έγκριση της από 22/10/2020 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & 
Παραλαβής Προμηθειών έτους 2020, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής του οικονομικού 
φορέα: «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ» αναφορικά με την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ». 
 
2. Αποδοχή εν μέρει της ενδικοφανούς προσφυγής του οικονομικού φορέα: 
«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ», σύμφωνα με το σκεπτικό του εισηγητικού μέρους της 
απόφασης. 
 
3. Η μη κήρυξη έκπτωτου του οικονομικού φορέα: «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ». 
 
4. Ανάκληση της αρ. 101/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με 
τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» προϋπολ. μελέτης 449.971,20 € 
(με ΦΠΑ 24%) ( ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ)». 
 
Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στις 05/11/2020 ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ), στον οικονομικό φορέα: «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ».  
           

 Η Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης, μελετώντας το φάκελο του διαγωνισμού 
και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της από 01/04/2020 ενδικοφανούς προσφυγής 
του οικονομικού φορέα: «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ», την αρ. πρωτ.:39223/05-10-2020 
παροχή γνώμης, επί της προσφυγής, της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και την αρ. 
468/2020 (ορθή επανάληψη) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διαμόρφωσε την άποψή 
της ως εξής: 
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016: «1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους 
προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 
α)………………. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής……..».  
          Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4, του ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά το 
κρίσιμο χρονικό διάστημα εξέλιξης της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας: «4. Στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, 
οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της 
προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει 
ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι.». 
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4412/2016: «……………….2. Ματαίωση της 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:………………………………………………….. ε) στην 
περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, ………………………………………….. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 
με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών. 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, 
με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 
ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
των άρθρων αυτών………………………………………» 
  
Από τα παραπάνω, όπως ίσχυαν πριν την 25/04/2019 (πριν δηλ. την προσθήκη του 

τελευταίου εδαφίου στην παρ. 4 του άρθρου 97), προκύπτει ότι: Είναι δυνατή (και υπό το 

ισχύον δίκαιο) η παράταση της ισχύος της προσφοράς (και της εγγύησης συμμετοχής), η 

οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
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προβλεπόμενη από τη σύμβαση αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

παραταθούν, πριν τη λήξη τους, η διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. Επίσης η αναθέτουσα αρχή, εφόσον αιτιολογημένα κρίνει ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο  συμφέρον, μπορεί πριν τη λήξη του ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς να ζητήσει από τους φορείς παράταση αυτής και οι φορείς, 

αντίστοιχα, μπορούν να επιλέξουν είτε την παράταση είτε όχι. Υπό το τότε ισχύον 

νομοθετικό καθεστώς δεν προβλεπόταν δυνατότητα υποβολής αιτήματος για την 

παράταση ισχύος της προσφοράς (και της εγγύησης συμμετοχής) μετά τη λήξη ισχύος 

αυτής κι ως εκ τούτου τα μέρη δε μπορούσαν να αποφασίσουν διαφορετικά. Σημειωτέον, 

ότι το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 4608/2019 (με το οποίο προστέθηκε το τελευταίο εδάφιο 

στην παρ. 4 του άρθρου 97), δεν έχει αναδρομική ισχύ και ισχύει από τη δημοσίευση του 

νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι την 25/04/2019 κι ως εκ τούτου δεν καταλαμβάνει διαγωνισμούς που 

η ισχύς των προσφορών είχε λήξει και το αίτημα περί παράτασης αυτών δεν είχε 

υποβληθεί πριν τη λήξη τους. Ακόμη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, χωρίς 

προηγουμένως να έχει γίνει παράταση του χρόνου ισχύος τους, τα αποτελέσματα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ματαιώνονται και η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

μεταξύ άλλων της επανάληψης της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της.   

  

        Εν προκειμένω, σύμφωνα με ρητό όρο της διακήρυξης (παράγραφος 2.4.5) οι 

προσφορές θα ίσχυαν για διάστημα οκτώ (8) μηνών που αρχίζει από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής για τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (παράγραφος 2.2.2.1 της 

διακήρυξης). Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 21/06/2018 και κατά συνέπεια η διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς του προσφεύγοντος άρχιζε στις 22/06/2018 και έληγε στις 

22/02/2019 (διάστημα οκτώ μηνών από την επομένη του διαγωνισμού). Το αίτημα για 

παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς προς  τον οικονομικό φορέα: 

«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ» υποβλήθηκε την 01/03/2019 (με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

8949/01-03-2019 έγγραφο), δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο είχε παρέλθει η ισχύς της 

προσφοράς. Το γεγονός ότι η εγγύηση συμμετοχής ήταν σε ισχύ (σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ήταν μέχρι 24/03/2019) δεν ασκεί έννομη 

επιρροή, αφού ο νόμος κάνει λόγο για υποβολή του αιτήματος για παράταση του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος αυτής και όχι του χρόνου ισχύος 
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της εγγύησης συμμετοχής, όπως, επίσης, δεν ασκεί έννομη επιρροή και το γεγονός ότι ο 

προσφεύγων, αρχικά, συμφώνησε στο εκπροθέσμως υποβληθέν αίτημα για παράταση 

ισχύος της προσφοράς του, αφού, βάσει του ισχύοντος, τότε νομικού πλαισίου, (πριν δηλ. 

την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου στην παρ. 4 του άρθρου 97), ήτοι πριν την 

25/04/2019 δεν υπήρχε η δυνατότητα παράτασης των προσφορών μετά τη  λήξη του 

χρόνου ισχύος τους και ο διαγωνισμός έπρεπε επομένως να έχει ματαιωθεί, η δε 

συνέχιση αυτού πλέον δε μπορεί να θεραπευθεί και ως εκ τούτου κάθε διοικητική πράξη 

που εκδόθηκε μετά την 22/02/2019 δεν δύναται να παράγει έννομες συνέπειες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

πρέπει να ανακληθεί  και η αρ. 274/01-10-2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί 

έγκρισης 5ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού-έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση 

αποτελέσματος για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΩΝ», αφού ο χρόνος έκδοσής της έπεται της ημερομηνίας λήξης του χρόνου 

ισχύος των προσφορών. 

   
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε το από 06/11/2020, πρακτικό 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 
 
 
 
Μετά τα παραπάνω  τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 06/11/2020, 
πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2018 και προτείνεται,  
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1στi & 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 
 

η λήψη απόφασης για: 
 
Α. έγκριση του από 06/11/2020, πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» 
(ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). 
 
 Β. ανάκληση  της αρ. 274/01-10-2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 
5ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού-έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση 
αποτελέσματος για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕΔΩΝ», για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 
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Γ. ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, αναφορικά με την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 
449.971,20 € (με ΦΠΑ 24%), λόγω λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών. 
 
 
Δ. επανάληψη της εν λόγω διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τροποποίηση 
των όρων της.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Λαμία 06/11/2020  Λαμία 06/11/2020  Λαμία 06/11/2020 
          Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                       Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λαμία…………… 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Λαμία…………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

 Το από 06/11/2020, πρακτικό 




