
 
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη 

Τηλ. 2231351550 

Ηλ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr 

 

 

Θέμα:Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: 

«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 63/2020 μελέτη του 

έργου:«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΚΕ» με προϋπολογισμό 57.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.  13.800,00 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. 30.7336.0025 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007506461 και έγινε 

εγκεκριμένο με την ΑΔΑΜ 20REQ007617707, 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 «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ» 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,    – 12 – 2020 

 Η Συντάξασα 

 

 

 

 

 Ιωάννα Σερεμέτη        

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός 

 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

 

 

Φούντας Θεόδωρος 
Μηχανολόγος Μηχ/κος 

Λαμία,    – 12 – 2020 

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 









 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 

στύλους και 3 απλά φωτιστικά σώματα (Προμήθειας του Δήμου) στην Κοινότητα 

Γοργοποτάμου (οικισμός Αλεπόσπιτα)». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

ταστάθηκε από την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 

3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά σώματα προμήθειάς μας στην  Κοινότητα Γοργο-

ποτάμου (οικισμός Αλεπόσπιτα) υπολογίζεται στα 3.472,26€ (με Φ.Π.Α 24%) βά-

σει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπί-

σεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.472,26€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 

στύλους και 3 απλά φωτιστικά σώματα προμήθειάς μας στην Κοινότητα Γοργοποτάμου 

(οικισμός Αλεπόσπιτα). 

 

    Λαμία, 9/12/2020                     Λαμία, 9/12/2020                        Λαμία, 9/12/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην 

Κοινότητα Κόμματος (στην κεντρική πλατεία) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

ταστάθηκε από την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 

στην Κοινότητα Κόμματος  (στην κεντρική πλατεία) υπολογίζεται στα 799,63 € (με 

Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον 

Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λα-

μίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  

 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 799,63 € με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ» για τη 

συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοι-

νότητα Κόμματος (στην κεντρική πλατεία). 

 

    Λαμία   9/12/2020                        Λαμία, 9/12/2020                      Λαμία, 9/12/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                 Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 47566 - 24/11/2020
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)







 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην 

Κοινότητα Νέου Κρικέλλου (στην κεντρική πλατεία) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

ταστάθηκε από την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 

στην  Κοινότητα Νέου Κρικέλλου (στην κεντρική πλατεία) υπολογίζεται στα 799,63 

€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον 

Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λα-

μίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  

 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 799,63 € με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ» για τη 

συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοι-

νότητα Νέου Κρικέλλου (στην κεντρική πλατεία). 

 

    Λαμία, 9/12/2020                        Λαμία, 9/12/2020                       Λαμία, 9/12/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                 Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 







 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 

στύλους και 3 απλά φωτιστικά σώματα (Προμήθειας του Δήμου) στην Κοινότητα 

Ροδωνιάς (οικισμός Καρυά)». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

ταστάθηκε από την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 

3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά σώματα προμήθειάς μας στην  Κοινότητα Ροδω-

νιάς (οικισμός Καρυά) υπολογίζεται στα 3.472,26€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστο-

λογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελ-

τιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.472,26€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 

στύλους και 3 απλά φωτιστικά σώματα προμήθειάς μας στην Κοινότητα Ροδωνιάς (οικι-

σμός Καρυά) 

 

    Λαμία,  9/12/2020                        Λαμία, 9/12/2020                      Λαμία, 9/12/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 







ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 47564 - 24/11/2020
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)







 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην 

Κοινότητα Σταυρού (στην κεντρική πλατεία) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

ταστάθηκε από την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 

στην Κοινότητα Σταυρού  (στην κεντρική πλατεία) υπολογίζεται στα 799,63 € (με 

Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον 

Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λα-

μίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  

 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 799,63 € με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ» για τη 

συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοι-

νότητα Σταυρού (στην κεντρική πλατεία). 

 

    Λαμία, 9/12/2020                        Λαμία, 9/12/2020                      Λαμία, 9/12/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                 Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



  

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής              
Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων  για το έτος 2021, συνολικού 
προϋπολογισμού    μέχρι  60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)». 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π  ρ  ο  ς 

την Οικονομική Επιτροπή 
 
     Η ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για σύσταση τριμελούς Επιτροπής, από 1/1/2021 
μέχρι 31/12/2021, από υπηρεσιακά μέλη, για διαγωνισμούς έργων προϋπολογισμού 
μέχρι και 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540/7-11-
2011). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 Εγκύκλιο του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540/7-11-
2011). 

4. Την Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών& Μεταφορών (αριθ. Πρωτ. 
Δ11/οικ.82/28-3-2018) « Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου 
Μελών >Επιτροπών  διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων , 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.). 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), 
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής». 

     Κατόπιν τούτων διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία κλήρωσης, στη Διεύθυνση 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, την 4η/12/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., και συνετάχθη το Πρακτικό κλήρωσης, το οποίο 
τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος, για την ανάδειξη μελών 
Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, συνολικού 
προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)», ήτοι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
      Η παραπάνω Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 παρ. 8 εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) με παράσταση 
και ενός εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του. 
Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-
6-2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 
                                                                      Εισηγούμαι 
Την έγκριση του από 04-12-2020 Πρακτικού Κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 
60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)», ήτοι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, από 01/01/2021 μέχρι 
31/12/2021, ως εξής: 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 
Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



 
Τακτικά Μέλη 
 
1. Αλεξία Ρουχά Πολιτ. Μηχ/κός Τ.Ε.                   , ως Πρόεδρος 
2. Ιωάννα Σερεμέτη Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός         , ως Μέλος 
3. Ανέστης Καρτσιώτης Πολιτ. Μηχ/κός                   ως Μέλος 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
 
1. Ιωάννης Γκέστιος Αρχιτέκτων Μηχ/κός              ως Πρόεδρος 
2. Γεώργιος Λέτσος  Πολιτ. Μηχ/κός                      ως Μέλος 
3. Βασιλική Φυτά  Αρχιτέκτων Μηχ/κος                   ως Μέλος, 

 
όπως προκύπτει και στο από 04/12/2020 συνημμένο Πρακτικό της Δ/νσης Υποδομών 
και Τεχνικών Έργων. 
        Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Δημητρόπουλος Ιωάννης, 
Διοικητικός Υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή 
του  τον κ. Ράλλη Παρασκευά Υ.Ε. Υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών . 
      Το πρακτικό κλήρωσης που  επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου. (υπ’ αριθμ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 Εγκύκλιος του Υπ. Δ.Μ. & Ηλ. Δ.). 

 
 

Λαμία  04/12/2020 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης   Υ. & Τ.Ε. 

 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 







                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                 
         ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                        
          Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας   
                  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 
522.500,00€ (με Φ.Π.Α.) ,    

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

προς 
την Οικονομική Επιτροπή 

 
    Λαμβάνοντας υπόψη : 
 
1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού του Έργου: : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 522.500,00€ (με Φ.Π.Α. 

2. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017)   
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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.  

3.        Την με αριθ. 6784/20-2-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Λαμιέων περί Ορισμού 
Μελών του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)» , του Δήμου Λαμιέων ,  

4. Την με αριθ. 30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί 
σύστασης Επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών 
των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής». 
 

     Διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την αρμόδια Επιτροπή  
που απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό , και κα 
Αφροδίτη Πολιτοπούλου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας , στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων , στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού  στη Λαμία , την 09/12/2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:32:33 μ.μ.  
 
 



Σελίδα 1 από 2 
Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης εκδόθηκε το συνημμένο έγγραφο 

    «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , το 
οποίο τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος , που ανέδειξε τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου :  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 522.500,00€ (με 
Φ.Π.Α.   Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 
8 εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016). 

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6- 
2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
 

  Την έγκριση για τη Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
             του Έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 522.500,00€ (με Φ.Π.Α., μετά από ηλεκτρονική κλήρωση 
σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , όπως παρακάτω : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Ανέστης Καρτσιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του 

Δήμου Λαμιέων , ως Πρόεδρος , 
2. Θεοδώρα Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Σταματία Λαγού, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , του Δήμου Μακρακώμης, ως Μέλος 
  
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Σωτήριος Αναγνώστου , Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ , του Δήμου Μακρακώμης, ως 

Αναπληρωματικός Πρόεδρος , 
2. Απόστολος Κάτσινος , Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Ελένη Βαγενά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος  
  

          Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη του εν λόγω έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC007792672) ,  η 22/01/2021  

     ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ. 
 Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Ράλλης Παρασκευάς , Υπάλληλος  
 της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

         Το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που  επισυνάπτεται , 
    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής των μελών του συλλογικού οργάνου.  
     

 
Λαμία  10-12-2020 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Υ. & Τ.Ε. 
                                                                     
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2020-12-9 12:32:33

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ερυθρού Σταυρού & Φλέμινγκ Τ.Κ. 35131 - ΛΑΜΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: mimed-ecb-a-2-id-aa-8073-eba-2020-12-09-12:30:00.000000

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Χαλκιοπούλειο Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΡΓΟ

ΚΟΣΤΟΣ: 421370,97 ΕΥΡΩ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ΟΝΟΜΑ] [ΕΠΩΝΥΜΟ] [ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ] [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ] [ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ] [ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ] [ΤΗΛΕΦΩΝΟ] [EMAIL] [ΒΑΘΜΙΔΑ] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  2000  2000  2231021738  a.kartsiotis@lamia-city.gr  Γ

 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  1993  ΟΧΙ  22313-54235 

th.christopoulou@fthiotida.pste.gov.gr  Γ

 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΓΟΥ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  1996  1996  2236350252  m.lagou@dimosmakrakomis.gov.gr  Γ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  2000  2001  2236350258  s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr  Γ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  1993  ΟΧΙ  22313-54249 

a.katsinos@fhtiotida.pste.gov.gr  Γ

 ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΕΝΑ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2000  ΟΧΙ  2231352691 

e.vagena@pste.gov.gr  Β





ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΠΑΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΛΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΛΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΕΖΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΡΑΖΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΖΩΒΟΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΥΡΤΖΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ  ΒΑΪΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΚΟΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ  ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΙΟΥΛΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                 
         ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                        
          Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας   
                  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ 

ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», προϋπολογισμού 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.) ,    
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
προς 

την Οικονομική Επιτροπή 
 

    Λαμβάνοντας υπόψη : 
 
1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού του Έργου: : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 498.000,00€ (με 
Φ.Π.Α.) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», 
προϋπολογισμού 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ 
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», προϋπολογισμού 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  

2. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017)   
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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.  

3.        Την με αριθ. 6784/20-2-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Λαμιέων περί Ορισμού 
Μελών του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)» , του Δήμου Λαμιέων ,  

4. Την με αριθ. 30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί 
σύστασης Επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών 
των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής». 
 

     Διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την αρμόδια Επιτροπή  
που απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό , και κα 
Αφροδίτη Πολιτοπούλου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας , στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων , στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού  στη Λαμία , την 09/12/2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:28:06 μ.μ.  



Σελίδα 1 από 2 
Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης εκδόθηκε το συνημμένο έγγραφο 

    «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , το 
οποίο τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος , που ανέδειξε τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», προϋπολογισμού 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  
   Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 
εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016). 

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6- 
2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
 

  Την έγκριση για τη Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
             του Έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», 

προϋπολογισμού 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.), μετά από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το 
συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών , όπως παρακάτω : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Ευθυμία Κραγκούνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Λαμιέων , ως Πρόεδρος , 
2. Αλεξία Ρουχά, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Λαμιέων, ως Μέλος ,  
3. Βασιλική Κουτσώνη, Π.Ε. Γεωλογίας , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Ζήσης Παπασταμάτης , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος , 
2. Ιωάννης Μυλωνής , Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ , του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος ,  
3. Βασιλική Μακρή, Λοιποί ΤΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, ως μέλος  
  

          Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη του εν λόγω έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC007795685) ,  η 25/01/2021  

     ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00π.μ. 
 Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Ράλλης Παρασκευάς , Υπάλληλος  
 της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

         Το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που  επισυνάπτεται , 
    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής των μελών του συλλογικού οργάνου.  
     

 
Λαμία  10-12-2020 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Υ. & Τ.Ε. 
                                                                     
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 

 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2020-12-9 12:28:06

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ερυθρού Σταυρού & Φλέμινγκ Τ.Κ. 35131 - ΛΑΜΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: mimed-ecb-a-2-id-aa-8072-eba-2020-12-09-12:15:00.000000

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία χώρου παιχνιδιού με στόχο τη χρήση του από ΑμεΕΑ σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφονται

στο ΦΕΚ Β 931/28492/2009 ώστε να λάβει πιστοποιητικό καταλληλότητας και λειτουργίας με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας της

ζωής των κατοίκων τοπικά αλλά και του συνόλου του Δήμου Λαμιέων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΡΓΟ

ΚΟΣΤΟΣ: 282258,06 ΕΥΡΩ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ΟΝΟΜΑ] [ΕΠΩΝΥΜΟ] [ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ] [ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ] [ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ] [ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ] [ΤΗΛΕΦΩΝΟ] [EMAIL] [ΒΑΘΜΙΔΑ] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  2000  2000  2231021738  efikaragouni@lamia-city.gr  Γ

 ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  1992  1992  2231024164  alexrouha@lamia-city.gr  Γ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΩΝΗ  ΠΕ Γεωλογίας  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  1987  1987  22313-54226 

v.koutsoni@fthiotida.pste.gov.gr   Γ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  1993  1994  2231354216 

z.papastamatis@fthiotida.pste.gov.gr  Γ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΗΣ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  1999  1999  2231066421  milonis@lamia-city.gr  Γ



 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ  Λοιποί ΤΕ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  1977  ΟΧΙ  2231352679  v.makri@pste.gov.gr  Γ



ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΠΑΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΛΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΛΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΕΖΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΡΑΖΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΖΩΒΟΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΥΡΤΖΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ  ΒΑΪΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΚΟΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ  ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΙΟΥΛΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμ. Υπάλληλος : Α. Καρτσιώτης 
Τηλ: 2231351547 
Email: a.kartsiotis@lamia-city.gr 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Π Ρ Ο Σ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 
Σύμφωνα με : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Την αναγκαιότητα συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασίας 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για την Υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την 
Κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας» προϋπολογισμού 70.893,52 € (με ΦΠΑ 
24%) & αρ. μελέτης 26/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  

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

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, ένα από τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
Για το σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Στερεάς όρισε με το από 02-12-2020 
έγγραφό του (αρ. πρωτ. 49094/02-12-2020 του Δήμου μας) τους ακόλουθους εκπροσώπους 
του ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

α) Μίχος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, ως τακτικό μέλος 
β) Φαλούτσος Ευάγγελος του Χρυσοστόμου, ως αναπληρωματικό μέλος 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι 

Α. Η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης για την Υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή του 
Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας», από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
Β. Ο ορισμός Προέδρου και ενός τακτικού μέλους με τους αναπληρωτές τους. 
Γ. Η ανωτέρω επιτροπή να έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας 



 γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
Δ. Η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής αφορά αποκλειστικά και μόνο την διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης για την Υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή του 
Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας» προυπολογισμού 70.631,93 € (με ΦΠΑ 24%) & αρ. μελέτης 
90/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  
Ε. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του 
Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων). 

 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί, με αποδεικτικό επίδοσης, στα μέλη του οργάνου και στους φορείς 
από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

 
Συν/να:  
1.Κατάσταση Υπαλλήλων 
 

Λαμία, 07 / 12 / 2020  Λαμία, 07 / 12 / 2020 
Ο συντάξας 

 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών έργων 

 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
 

1 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

4 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

5 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

7 ΦΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

9 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11 ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

12 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ –ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

13 ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

14 ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
Προτεινόμενη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ - ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

5 ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

 







 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 

 

 

 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 

«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΚΕ» 
 
 

71.300,00 € (ME Φ.Π.Α.) 

   Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ  Η/Μ ΕΡΓΩΝ- ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Κ.Α.:   

 
30.7336.0025 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ     /2020 ΧΡΗΣΗ:  2020 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. Γενικά  

Η παρούσα τεχνική αφορά την περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων στα πλαίσια του έργου : « Αναβάθμιση 

Δημόσιου Χώρου, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας» 

Προβλέπεται η κατασκευή των παρακάτω συστημάτων 

• Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης 
• Σύστημα έξυπνης ενημέρωσης – περιήγησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης 
• Σύστημα έξυπνης καταμέτρησης επισκεπτών εντός της περιοχής παρέμβασης  
• Συστήματα Έξυπνης Διάβασης Πεζών 
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

Τα δίκτυα θα κατασκευαστούν με βάση τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 

όπως ισχύει και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ. 

 
2. Ισχύοντες Κανονισμοί 

• Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384. 
• Τις ελληνικές προτυποποιήσεις (ΕΛΟΤ) και όπου δεν υπάρχουν τους ευρωπαϊκούς ΕΝ/ISO ή  

τους γερμανικούς DIN ,VDE. 
 

3. Κατασκευή Δικτύων 
Για την τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα  των σημείων που έχουν ορισθεί από την μελέτη προβλέπεται η 

κατασκευή δικτύων που θα ξεκινούν από pillar Δημοτικού φωτισμού που υπάρχουν ή που θα κατασκευαστούν στα 

πλαίσια της παρούσας εργολαβίας . 

Αναλόγως με την θέση των σημείων τα δίκτυα αυτά θα είναι υπόγεια είτε εναέρια . Υπόγεια δίκτυα θα 

κατασκευαστούν στους δρόμους που προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή τους καθώς στις διαβάσεις των δρόμων 

που προβλέπεται εναέριο δίκτυο. Εναέριο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί στην οδό Βύρωνος στην οδό Ροζ. Αγγελή και 

Ρήγα Φεραίου όπου υπάρχει ήδη δίκτυο κρεμαστών φωτιστικών και θα χρησιμοποιηθεί το συρματόσχοινο για την 

ανάρτηση του νέου δικτύου . 

3.1 Υπόγεια δίκτυα 

Τα υπόγεια δίκτυα θα είναι σε βάθος 50cm  τουλάχιστον, αποτελούνται δε από καλώδιο J1VV-R 5 Χ 2,5 που 

τοποθετείται μέσα σε σωλήνα ΡΕ Φ63/6 atm . Για την επισκεψιμότητα  του δικτύου θα τοποθετηθούν  φρεάτια 30 Χ 30 

cm προκατασκευασμένα (από ειδικό PVC)  στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια .  



Στις διαβάσεις των δρόμων θα τοποθετούνται γαλβανισμένοι σωλήνες βαρέως τύπου isomedium (πράσινη 

ετικέτα) διαμέτρου 2 1/2" και εκατέρωθεν θα κατασκευάζονται φρεάτια ελέγχου διαστάσεων 30X30 cm. 

Η έλξη των καλωδίων γίνεται µε γαλβανισμένο σύρµα - οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται µε κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του 

σωλήνα. 

Η τάφρος εκσκαφής, πλάτους μέχρι 50 ότι, για την τοποθέτηση σωλήνων υπογείων καλωδίων θα πρέπει να 

είναι καθαρή στον πυθμένα της από πέτρες και αφού περαστεί το καλώδιο παροχής στη σωλήνωση θα πληρωθεί με 

άμμο για κάλυψη της σωλήνας και στη συνέχεια θα πληρωθεί επιμελώς με κατάλληλα υλικά ( γαιώδη ή υλικά 

οδοστρωσίας ) που θα βραχούν και συμπυκνωθούν μέχρι το χείλος της. Τα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα 

επαναχρησιμοποιηθούν θα μεταφερθούν από τον εργολάβο σε θέση που προβλέπεται για τέτοια χρήση. 

3.2 Εναέριο δίκτυο 

Στις οδούς που προαναφέρθηκαν θα χρησιμοποιηθεί σαν φορέας το υφιστάμενο κρεμαστό δίκτυο . Η 

στερέωση του δικτύου θα γίνεται στο συρματόσχοινο με ειδικούς σφικτήρες .Η σύνδεση με τα πίλλαρ και με τα σημεία 

ενδιαφέροντος θα γίνεται μέσω ιστών από πολυεστερικό υλικό ύψους 4 που θα στερεώνονται στο δάπεδο μέσω 

αγκυρίων .Η διακλάδωση του δικτύου θα γίνεται στο ακροκιβώτιο του ιστού .Οι ιστοί θα πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου EN 40-7 και θα προστατεύονται με ανθεκτική ρητίνη (Gel coat) στην υπεριώδη ακτινοβολία UV. Οι ιστοί θα 

είναι χρώματος που θα επιλέξει η επίβλεψη του έργου. Στους ιστούς επίσης θα στερεωθούν τα συστήματα ασύρματης 

πρόσβασης. 

 

4. Πίλλαρ 

Η τροφοδότηση του δικτύου θα γίνει από τα πίλλαρ δημοτικού φωτισμού που σημειώνονται στα σχέδια .Στα 

υφιστάμενα πίλλαρ θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι νέες γραμμές . 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τριών νέων πίλλαρ στις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια .Η κατασκευή των 

νέων πίλλαρ θα ακολουθεί τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ. 

 

5. Δοκιμές εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, μετά από την τμηματική ή ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και 

πριναπό τη παραλαβή των έργων, να πραγματοποιήσει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (εκτός από 

τηνκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) τις παρακάτω δοκιμές. Οι δοκιμές αυτές Θα επαναλαμβάνονται μέχρι 

ναπροκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμής που θα υπογράφεταιαπό 

τον επιβλέποντα μηχανικό και τον εργολάβο.Εάν κατά τις δοκιμές προκληθεί κάποια φθορά στις εγκαταστάσεις, ο 

εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τηναποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. 

    
 

ΛΑΜΙΑ, Οκτώβριος  2020 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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Ομάδα

1 1.1
Κατασκευή διάβασης καλωδίων  κάτω 

από οδόστρωμα
ΟΙΚ-2269Β m 30,00 60,00 1.800,00

2 1.2
Κατασκευή διάβασης καλωδίων υπό το 

πεζοδρόμιο
ΟΙΚ-2269Α m 50,00 18,00 900,00

3 1.3 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 30x30 cm ΟΔΟ-2548 τεμ 35,00 53,00 1.855,00

4.555,00

Ομάδα

4 2.1
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 

διαμέτρου Φ63mm
ΗΛΜ-5 m 6,40 301,00 1.926,40

5 2.2

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 

καλωδίων ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 

σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.

ΗΛΜ-5 m 16,00 78,00 1.248,00

6 2.3

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με 

μόνωση μανδύα από PVC διατομής         

3 x 2,5 mm²

ΗΛΜ -102 m 4,60 160,00 736,00

7 2.4

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής         

5 x 2,5 mm²

ΗΛΜ -102 m 5,00 330,00 1.650,00

8 2.5

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής         

5 x 6 mm²

ΗΛΜ -102 m 9,00 15,00 135,00

9 2.6

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής         

5 x 10 mm²

ΗΛΜ -102 m 12,50 30,00 375,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

Τμήμα Η/Μ Έργων  Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας 

Έργο: ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ

Αριθμός μελέτης:          63 / 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πίστωση για το 2020:  ΣΑΤΑ / ΠΕ :  60.000,00€

Κ.Α. 30.7336.0025

Άθροισμα ομάδας

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋπολογισμ

ός: 

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



10 2.7
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι 

διατομής 16 mm²
ΗΛΜ - 45 m 3,50 30,00 105,00

11 2.8

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC σε εναέριο 

δίκτυο διατομής 5 x 2,5 mm²

ΗΛΜ -102 m 8,00 760,00 6.080,00

12 2.9
Ιστός FRP για σύνδεση δικτύων ύψους 

4,00 m
ΗΛΜ - 100 τεμ 550,00 32,00 17.600,00

13 2.10
Πίλλαρ εξωτερικού χώρου με πίνακα 

τριφασικό  15 kVA
ΗΛΜ - 52 τεμ. 2.000,00 3,00 6.000,00

14 2.11

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 

γείωσης από χάλκινη πλάκα 

500x500x3mm

ΗΛΜ - 45 τεμ. 120,00 4,00 480,00

15 2.12 Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ΗΛΜ-5 τεμ 41,90 8,00 335,20

16 2.13
Έλεγχος – επιθεώρηση γειώσεων 

ηλεκτρικού πίνακα
ΗΛΜ-5 τεμ 75,00 4,00 300,00

17 2.14 Σύνταξη Υ.Δ.Ε.  ΔΕΗ ΗΛΜ - 102 τεμ 120,00 4,00 480,00

18 2.15
Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλ. γραμμών, 

16Α
ΗΛΜ - 55 τεμ 10,04 20,00 200,80

19 2.16
Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλ. γραμμών, 

3x16Α
ΗΛΜ - 55 τεμ 16,36 5,00 81,80

20 2.17
Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλ. γραμμών, 

3x25Α
ΗΛΜ - 55 τεμ 18,50 3,00 55,50

37.788,70

42.343,70

7.621,87

49.965,57

7.494,83

57.460,40

39,60

57.500,00

13.800,00

71.300,00

Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε 

Ο Τμηματάρχης

Αποστολόπουλος Παναγιώτης / πολιτικός μηχανικός

Γ.Ο. & Ε.Ε.    18%

Σερεμέτη Ιωάννα / ηλεκτρολόγος μηχανικός Λαμία, …………....2020

Αναθεωρήσεις

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άθροισμα ομάδας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΥΤΕ 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Άθροισμα εργασιών

Σύνολο

Απρόβλεπτα  15 %

Σύνολο

Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.          24 %

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ευρώ :
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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 
2ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 

 
 
ΣΑΤΑ /ΠΕ 
Κ.Α. 30.7336.0025 

 

 

 

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  

 

 
4 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 
 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  57.500,00Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  13.800,00 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&ΤεχνικώνΈργων 
Telefax : 2231022465 
E-mail : prallis@lamia-city.gr&gketsios@lamia-

city.gr&i.seremeti@lamia-city.gr 
Πληροφορίες:  : Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),  

Σερεμέτη Ιωάννα, ηλεκτρολόγος μηχανικός (συντάξασα) 

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 
προσφέροντες5 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 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ)το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7 
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, 
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
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 
 

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

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

mailto:gketsios@lamia-city.gr
mailto:gketsios@lamia-city.gr


 

5 

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

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/01/20218 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 29/01/20219 

 
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 PortableDocumentFormat (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 PortableDocumentFormat (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 10. 
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 PortableDocumentFormat (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 PortableDocumentFormat (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.11 
 
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)12. 
 
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 PortableDocumentFormat (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 προσφορών13. 
 
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 Διαγωνισμού14, 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 ημέρες15.  
 
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 . 16 
 
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 17 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης18. 
 
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 διαφάνειας19.  
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, 20 
 
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 άρθρου21.  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,22 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 σύμβαση23. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο24. 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 
τιμής25. 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 του26.  

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 παράλειψης27. 

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) προσφορά28. 
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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 προσφυγής29. 

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 προσφυγής30. 

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 δικαστηρίου31. 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 γνώση32 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) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  
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 περισσότερες 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 έγγραφο33.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), 
 
-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 Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
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προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. —(Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016)», 
 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»34 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,35 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )36 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

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

 
 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις37, 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 δικαίουκαι 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 «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ» είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 
Δήμου Λαμιέων με  ΣΑΤΑ /Π.Ε., Κ.Α. 30.7336.0025 και πίστωση 60.000,00 ευρω. 

  
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις38 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. 
4013/201139,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 καθώς και της 
κράτησης 2,5%0 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. 
Α΄/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 απόφασης του  
Υπουργού Μεταφορών(ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/4‐7‐2019). 

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

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

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

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
Η αναθέτουσα αρχή40 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 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
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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 αρχή41, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. ΑΑΥΣ 958 για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 . 
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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:  
 «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε4257.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) 
και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών:                                                                                                     42.343,70 €  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                               7.621,87 €  
Απρόβλεπτα43 7.494,83 € 
(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:                                                57.500,00 €44 (πλέον ΦΠΑ) 
 

Για έργα κατηγορίας: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 39,60 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.  
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες, που συνδέονται μεταξύ τους και διεξάγονται εντός 
καθορισμένης χρονικά και γεωγραφικά περιοχής .45 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 
 Κέντρο πόλης Λαμίας 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Προβλέπεται η τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα των   παρακάτω συστημάτων 
o Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης 
o Σύστημα έξυπνης ενημέρωσης – περιήγησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης 
o Σύστημα έξυπνης καταμέτρησης επισκεπτών εντός της περιοχής παρέμβασης  
o Συστήματα Έξυπνης Διάβασης Πεζών 
o Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων 

ποδηλάτων. 
με την κατασκευή δικτύων που θα ξεκινούν από pillar Δημοτικού φωτισμού που υπάρχουν ή που θα 
κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας 

Αναλόγως με την θέση των σημείων τα δίκτυα αυτά θα είναι υπόγεια είτε εναέρια . Υπόγεια δίκτυα θα 
κατασκευαστούν στους δρόμους Θεμιστοκλέους, Τζαβέλλα, Καλύβα Μπακογιάννη, Πλατεία Λαού, 
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Πλατεία Διάκου, Συγγρού καθώς στις διαβάσεις των δρόμων που προβλέπεται εναέριο δίκτυο. 
Εναέριο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί στην οδό Βύρωνος στην οδό Ροζ.Αγγελή και Ρήγα Φεραίου όπου 
υπάρχει ήδη δίκτυο κρεμαστών φωτιστικών και θα χρησιμοποιηθεί το συρματόσχοινο για την 
ανάρτηση του νέου δικτύου . 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13246 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

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

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης47.  
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. 48 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.49 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
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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 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (575,00) ευρώ.50 

 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, ήτοι μέχρι 
04/12/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 
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 51. 
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)52 
 
16.1  Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση  
 
16.2  Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  
 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για 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 η εγγύηση καλής λειτουργίας.53 

 

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 
Ενωσης 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.54 

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 
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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 τους55.  
 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών56 ορίζεται η 
04/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
10/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:3057 

 

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)μηνών58, 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 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.,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 
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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 αυτών61 που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ62και 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 ενώσειςοικονομικών 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  αμετάκλητη64καταδικαστική 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), 
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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.) 
καιΙδιωτικών 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 στηνκαταβολή 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, 
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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 
εκκαθάρισηςή 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 εξαμελείας 
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 θέτεισε 
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αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  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.6. 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.7.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.470μπορεί 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.8.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.9.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 παρούσας72όπως 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). 
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Οι οικονομικοί φορείς στις κατηγορίες έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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, 

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. 
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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 χρηματοοικονομικήεπάρκεια, 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. 
 
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. 
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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 
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 
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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)87σύμφωνα 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 
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 
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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 ονομαστικέςπου 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 τουςονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν : 

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
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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.ΕΠ103104 στις κατηγορίες   : Α1 και άνω ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (57.500,00 €).   

(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 
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(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 χρηματοοικονομικη 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. 
 
(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. 
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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,  υποβάλλουνως 
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. 
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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. 4412/2 016, 
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.  
   
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»  



 

35 

(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 Υπεργολάβο. 
 
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 αριθμ.  

208/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων. 
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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 
Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΛΑΜΙΑ      …………….2020 ΛΑΜΙΑ, ………………….2020 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ.  Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΛΑΜΙΑ,   …………2020 

 
 
 

 

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   
   
   
   
   

 
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 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται 
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 

4 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
5Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
6  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. 

7Aπό 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 

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

9  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'). 

10 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
11   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. 

12   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. 

13   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. 

14 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 

15   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 

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 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. 

17 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. 

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

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

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

21Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

22Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

23Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

24 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. 

25Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 

ν. 4605/19. 

26Πρβλ. 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.  

27Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
29Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
30  Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
31Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
32Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
33 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
34 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
35 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
36 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. 
37 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. 

38 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
39Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
40 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.). 
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41 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
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  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
47 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). 
48 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
49 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 ). 
50  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). 

51 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  

52 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

53  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. 

54 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). 

55 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

56 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 . 

57 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η 
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της 
παρούσας. 

58 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. 

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

73Επισημαίνεται 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). 
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74Οι 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. 

75Οι 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. 

83Πρβλ. 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 
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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. 

90Οι 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 
92Πρβλ. 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 
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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. 

105Πρβλ. 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.  

106Πρβλ. 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 

107Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
108 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
109Πρβλ. 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. 
113Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 

«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat 
(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. 

115Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 



 
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη 

Τηλ. 2231351550 

Ηλ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr 

 

 

Θέμα:Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: 

«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 63/2020 μελέτη του 

έργου:«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΚΕ» με προϋπολογισμό 57.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.  13.800,00 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. 30.7336.0025 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007506461 και έγινε 

εγκεκριμένο με την ΑΔΑΜ 20REQ007617707, 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 «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ» 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,    – 12 – 2020 

 Η Συντάξασα 

 

 

 

 

 Ιωάννα Σερεμέτη        

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός 

 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

 

 

Φούντας Θεόδωρος 
Μηχανολόγος Μηχ/κος 

Λαμία,    – 12 – 2020 

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 

 

 

 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 



 

71.300,00 €
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Ομάδα

1 1.1
Κατασκευή διάβασης καλωδίων  κάτω 

από οδόστρωμα
ΟΙΚ-2269Β m 30,00 60,00 1.800,00

2 1.2
Κατασκευή διάβασης καλωδίων υπό το 

πεζοδρόμιο
ΟΙΚ-2269Α m 50,00 18,00 900,00

3 1.3 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 30x30 cm ΟΔΟ-2548 τεμ 35,00 53,00 1.855,00

4.555,00

Ομάδα

4 2.1
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 

διαμέτρου Φ63mm
ΗΛΜ-5 m 6,40 301,00 1.926,40

5 2.2

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 

καλωδίων ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 

σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.

ΗΛΜ-5 m 16,00 78,00 1.248,00

6 2.3

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με 

μόνωση μανδύα από PVC διατομής         

3 x 2,5 mm²

ΗΛΜ -102 m 4,60 160,00 736,00

7 2.4

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής         

5 x 2,5 mm²

ΗΛΜ -102 m 5,00 330,00 1.650,00

8 2.5

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής         

5 x 6 mm²

ΗΛΜ -102 m 9,00 15,00 135,00

9 2.6

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής         

5 x 10 mm²

ΗΛΜ -102 m 12,50 30,00 375,00

10 2.7
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι 

διατομής 16 mm²
ΗΛΜ - 45 m 3,50 30,00 105,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

Τμήμα Η/Μ Έργων  Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας 

Έργο: ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΕ

Αριθμός μελέτης:          63 / 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πίστωση για το 2020:  ΣΑΤΑ / ΠΕ :  60.000,00€

Κ.Α. 30.7336.0025

Άθροισμα ομάδας

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋπολογισμ

ός: 

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



11 2.8

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 

ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

μόνωση από μανδύα PVC σε εναέριο 

δίκτυο διατομής 5 x 2,5 mm²

ΗΛΜ -102 m 8,00 760,00 6.080,00

12 2.9
Ιστός FRP για σύνδεση δικτύων ύψους 

4,00 m
ΗΛΜ - 100 τεμ 550,00 32,00 17.600,00

13 2.10
Πίλλαρ εξωτερικού χώρου με πίνακα 

τριφασικό  15 kVA
ΗΛΜ - 52 τεμ. 2.000,00 3,00 6.000,00

14 2.11

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 

γείωσης από χάλκινη πλάκα 

500x500x3mm

ΗΛΜ - 45 τεμ. 120,00 4,00 480,00

15 2.12
Γείωση από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα
ΗΛΜ-5 τεμ 41,90 8,00 335,20

16 2.13
Έλεγχος – επιθεώρηση γειώσεων 

ηλεκτρικού πίνακα
ΗΛΜ-5 τεμ 75,00 4,00 300,00

17 2.14 Σύνταξη Υ.Δ.Ε.  ΔΕΗ ΗΛΜ - 102 τεμ 120,00 4,00 480,00

18 2.15
Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλ. 

γραμμών, 16Α
ΗΛΜ - 55 τεμ 10,04 20,00 200,80

19 2.16
Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλ. 

γραμμών, 3x16Α
ΗΛΜ - 55 τεμ 16,36 5,00 81,80

20 2.17
Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλ. 

γραμμών, 3x25Α
ΗΛΜ - 55 τεμ 18,50 3,00 55,50

37.788,70

42.343,70

7.621,87

49.965,57

7.494,83

57.460,40

39,60

57.500,00

13.800,00

71.300,00

Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε 

Ο Τμηματάρχης

Αποστολόπουλος Παναγιώτης / πολιτικός μηχανικός

Γ.Ο. & Ε.Ε.    18%

Σερεμέτη Ιωάννα / ηλεκτρολόγος μηχανικός Λαμία, …………....2020

Αναθεωρήσεις

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άθροισμα ομάδας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΥΤΕ 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Άθροισμα εργασιών

Σύνολο

Απρόβλεπτα  15 %

Σύνολο

Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.          24 %

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ευρώ :



 
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ. 2231351553 
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

 

 

 

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 24/2018 μελέτη του 

έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» με 
προϋπολογισμό 88.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

2) Με την αρ. 106/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων. 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 
2014-2020»,  με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 
082/1, με πίστωση 88.000,00€ για το 2020 και Κ.Α. 64.7323.0004 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. 

4) Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007522918 και έγινε 
εγκεκριμένο με την αρ. 43727/2-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΡ9ΦΩΛΚ-Β5Χ και ΑΔΑΜ: 
20REQ007568622/02-11-2020) Απόφαση Δημάρχου, με δέσμευση πίστωσης 
88.000,00€ για το 2020. 

  
Μετά τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. 
Γοργοποτάμου» 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,         – 12 – 2020 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Λαμία,       – 12 – 2020 
O Προϊστάμενος 

 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία,       – 12 – 2020 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

της Διεύθυνσης 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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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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ΑΔΑΜ: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/2018 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 

88.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020   
ΜΕΤΡΟ 19: Στηριξη για Τοπικη 
Αναπτυξη μεσω του LEADER 
(ΤΑΠΤΚ-Τοπικη Αναπτυξη με 
Πρωτοβουλια Τοπικων 
Κοινοτητων) 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στηριξη 
υλοποιησης δρασεων των 
στρατηγικων τοπικης αναπτυξης 
με πρωτοβουλια τοπικων 
κοινοτητων (CLLD/LEADER) 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στηριξη για 
υποδομες μικρης κλιμακας 
(υδρευση, αποχετευση, οδοποιια 
εντος οικισμου κλπ.) 
συμπεριλαμβανομενης της 
εξοικονομησης ενεργειας σε 
χρησιμοποιουμενα δημοσια κτιρια 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ: 
 

2017ΣΕ08210000  

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ………………/….-….-2020     

 

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  

 
 

4 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδοχου  κατασκευης του εργου: 

 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 
Εκτιμώμενης αξίας  70.967,74 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
 

που θα διεξαχθει συμφωνα με:  
α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους της παρουσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθετουσα αρχη   :  Δήμος Λαμιέων  
Οδος  : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού   
Ταχ.Κωδ. : 35131 
Τηλ. : 2231067033, 2231351035,   

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

alexrouha@lamia-city.gr  
Πληροφοριες:  : Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),  

Κακανά Ζωή, Ρουχά Αλεξία (συντάξασες) 
1.2 Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: Δήμος Λαμιέων  
1.3 Φορεας κατασκευης του εργου: Δήμος Λαμιέων  
1.4 Προϊσταμενη Αρχη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. 

ΛΑΜΙΕΩΝ 
1.5 Διευθυνουσα η Επιβλεπουσα Υπηρεσια : Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1.6 Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ    

ΕΡΓΩΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ. 
 
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η 
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η 
στον αναδοχο. 
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Κατασκευης 
καταργηθουν, συγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια της 
διαδικασιας  συναψης η εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα,  στους 
προσφεροντες5 η στον αναδοχο τα στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια 
κατα τον νομο αποτελουν καθολικο διαδοχο των εν λογω οργανων που υπεισερχονται στα 
δικαιωματα και υποχρεωσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα : 
α) η προκηρυξη συμβασης οπως δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6, 
β) η παρουσα διακηρυξη, 
γ) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7  
δ) το εντυπο οικονομικης προσφορας, οπως παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του 
υποσυστηματος, 
ε) ο προϋπολογισμος δημοπρατησης,  
στ) το τιμολογιο δημοπρατησης,  
ζ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων, 
η) η τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων  
θ) το τευχος συμπληρωματικων τεχνικων προδιαγραφων, 
ι) το τευχος τεχνικης περιγραφης, 
ια) η τεχνικη μελετη, 
ιβ) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την 
αναθετουσα αρχη  επι ολων των ανωτερω 
 
2.2 Προσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της 
συμβασης στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης 
www.promitheus.gov.gr, καθως και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης: www.lamia.gr 
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2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την 11/02/20218  η αναθετουσα αρχη παρεχει σε 
ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες 
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις 15/02/20219 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορες  υποβαλλονται απο τους ενδιαφερομενους ηλεκτρονικα, μεσω της 
διαδικτυακης πυλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια 
και ωρα που οριζεται στο αρθρο 18 της παρουσας διακηρυξης, σε ηλεκτρονικο φακελο του 
υποσυστηματος. 
 
Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις απαιτειται να 
διαθετουν ψηφιακη υπογραφη, χορηγουμενη απο πιστοποιημενη αρχη παροχης ψηφιακης 
υπογραφης και να εγγραφουν στο ηλεκτρονικο συστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακη πυλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωντας τη διαδικασια εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της 
Κοινης Υπουργικης Αποφασης 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 ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται 
ψηφιακα, ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση, ειτε απο 
εκπροσωπο τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα, επι ποινη απορριψης της 
προσφορας,  προσδιοριζεται η εκταση και το ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης, 
συμπεριλαμβανομενης της κατανομης αμοιβης μεταξυ τους,  καθως και ο 
εκπροσωπος/συντονιστης αυτης. 
 
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: 
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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) Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και 
δικαιολογητικων προσκομιζεται υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε 
εντυπη μορφη και σε σφραγισμενο φακελο, η πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης 10. 
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.11 
 
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 ειτε κατα τα προβλεπομενα στις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη 
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)12. 
 
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 
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πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
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 αλλοδαποι οικονομικοι φορεις δεν εχουν την υποχρεωση να υπογραφουν τα 
δικαιολογητικα της προσφορας με χρηση προηγμενης ηλεκτρονικης υπογραφης, αλλα μπορει να 
τα αυθεντικοποιουν με οποιονδηποτε αλλον προσφορο τροπο, εφοσον στη χωρα προελευσης 
τους δεν ειναι υποχρεωτικη η χρηση προηγμενης ψηφιακης υπογραφης σε διαδικασιες συναψης 
δημοσιων συμβασεων. Στις περιπτωσεις αυτες η προσφορα συνοδευεται με υπευθυνη δηλωση, 
στην οποια δηλωνεται οτι, στη χωρα προελευσης δεν προβλεπεται η χρηση προηγμενης 
ψηφιακης υπογραφης η οτι, στη χωρα προελευσης δεν ειναι υποχρεωτικη η χρηση προηγμενης 
ψηφιακης υπογραφης για τη συμμετοχη σε διαδικασιες συναψης δημοσιων συμβασεων. Η 
υπευθυνη δηλωση του προηγουμενου εδαφιου φερει υπογραφη εως και δεκα (10) ημερες πριν 
την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων13. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετα την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 της 
παρουσας, και πριν την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει στους 
προσφεροντες τον σχετικο καταλογο συμμετεχοντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα.  
 
β) Στη συνεχεια, τα μελη της Επιτροπης Διαγωνισμου14, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται 
στο αρθρο 18 της παρουσας,  προβαινουν σε ηλεκτρονικη αποσφραγιση του υποφακελου 
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης» και του υποφακελου “Οικονομικη Προσφορα”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα  Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», αναρταται απο την Επιτροπη 
Διαγωνισμου ο σχετικος καταλογος μειοδοσιας,  προκειμενου να λαβουν γνωση οι προσφεροντες. 
 
δ) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας,σε ελεγχο της ολογραφης 
και αριθμητικης αναγραφης των επιμερους ποσοστων εκπτωσης και της ομαλης μεταξυ τους σχεσης, 
βασει της παραγωγης σχετικου ψηφιακου αρχειου, μεσα απο το υποσυστημα.  
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η μεση 
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τη 
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της επιτροπης, το οποιο και υπογραφεται απο τα μελη της. 
 
στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης 
του αρθρου 24.2 της παρουσας κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη Αν 
η ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των 
προσφορων ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στην περιπτωση 
αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ημερες15.  
 
ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, πριν την ολοκληρωση της συνταξης  του πρακτικου της, επικοινωνει με 
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τους εκδοτες που αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να 
διαπιστωσει την εγκυροτητα τους. Αν διαπιστωθει πλαστοτητα εγγυητικης επιστολης, ο υποψηφιος 
αποκλειεται απο τον διαγωνισμο, υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα και 
κινειται διαδικασια πειθαρχικης διωξης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επομενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφομενη διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου η σε 
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της. 
Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της 
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της 
διαδικασιας), και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”, 
μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση . 16 
 
θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους 
προσφεροντες και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των λοιπων συμμετεχοντων. Κατα 
της αποφασης αυτης χωρει ενσταση, κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης. 
 
ι) Επισημαινεται οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες), η 
αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων 
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κληρωση γινεται ενωπιον της Επιτροπης Διαγωνισμου και 
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα 
τους γνωστοποιηθει  μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια” του υποσυστηματος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα την αξιολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη προσκαλει, στο πλαισιο της σχετικης 
ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», 
τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας 10 ημερων 17 απο την κοινοποιηση της 
σχετικης εγγραφης κοινοποιησης σε αυτον τα προβλεπομενα στις κειμενες διαταξεις δικαιολογητικα 
προσωρινου αναδοχου και τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης18. 
 
β) Τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα 
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη. 
 
γ) Αν δεν υποβληθουν τα παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που  
υποβληθηκαν και ο προσωρινος αναδοχος υποβαλλει εντος της προθεσμιας της παραγραφου (α) 
αιτημα προς την Επιτροπη Διαγωνισμου για την παραταση της προθεσμιας υποβολης, το οποιο 
συνοδευεται με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει αιτηθει τη χορηγηση 
των δικαιολογητικων, η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια υποβολης των δικαιολογητικων 
για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο τις αρμοδιες αρχες. 

 
Το παρον εφαρμοζεται και στις περιπτωσεις που η αναθετουσα αρχη τυχον ζητησει την προσκομιση 
δικαιολογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων και πριν απο το σταδιο 
κατακυρωσης, κατ’ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας19.  
Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και 
δικαιολογητικων, συμφωνα με τα ανωτερω υπο β) και γ) αναφερομενα, προσκομιζονται 
υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε 
σφραγισμενο φακελο, τα εγγραφα που απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπη μορφη, 
συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωδικας Διοικητικης 
Διαδικασιας'', οπως τροποποιηθηκε με τις διαταξεις του αρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιστωθει οτι: 
I) τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), ειναι ψευδη 
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η ανακριβη η 
ii) αν δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η 
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η 
ii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι 
οροι και οι προϋποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της παρουσας, 20 
 
απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η 
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως 
επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει της τιμης τηρουμενης της 
ανωτερω διαδικασιας. 
 
Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις 
προϋποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Τυποποιημενο Έντυπο 
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση ο 
προσωρινος αναδοχος μετα την δηλωση και μεχρι την ημερα της ειδοποιησης/προσκλησης για την 
προσκομιση των δικαιολογητικων κατακυρωσης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της 
αναθετουσας αρχης η εγγυηση συμμετοχης του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15 της 
παρουσας. 
 
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους 
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικα, η αν κανενας 
απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι πληροι τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης του αρθρου 22, η 
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται. 
 
 Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο 
την Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα 
οριζομενα στην παραγραφο (γ) του παροντος αρθρου21.  Η Επιτροπη, στη συνεχεια,  το κοινοποιει, 
μεσω της «λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», στην αναθετουσα αρχη για τη ληψη αποφασης. 
 
Η αναθετουσα αρχη προβαινει, μετα την εγκριση του ανωτερω πρακτικου, στην κοινοποιηση της 
αποφασης κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων, σε καθε προσφεροντα που δεν 
εχει αποκλεισθει οριστικα,22 εκτος απο τον προσωρινο αναδοχο, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, 
μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα τα Δικαιολογητικα του 
προσωρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου». 
 
ε) Η συναψη της συμβασης επερχεται με την κοινοποιηση της αποφασης κατακυρωσης στον 
προσωρινο αναδοχο συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 105 ως ακολουθως : 
Μετα την απρακτη παροδο της προθεσμιας ασκησης προδικαστικης προσφυγης η,  σε περιπτωση 
ασκηση της,  οταν παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περιπτωση ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της Α.Ε.Π.Π., οταν 
εκδοθει αποφαση επι της αιτησης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης, συμφωνα 
με τα οριζομενα στο τελευταιο εδαφιο της παραγραφου 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα 
την ολοκληρωση του προσυμβατικου ελεγχου απο το Ελεγκτικο Συνεδριο, εφοσον απαιτειται, 
συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινος αναδοχος, υποβαλλει, εφοσον 
απαιτειται,  υπευθυνη δηλωση, μετα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης, μεσω της 
λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος. Στην υπευθυνη δηλωση, η οποια 
υπογραφεται κατα τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, δηλωνεται οτι, δεν εχουν επελθει στο 
προσωπο του οψιγενεις μεταβολες, κατα την εννοια του αρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου 
να διαπιστωθει οτι δεν εχουν εκλειψει οι προϋποθεσεις συμμετοχης του αρθρου 21, οτι εξακολουθουν 
να πληρουνται τα κριτηρια  επιλογης του αρθρου 22 και οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του 
ιδιου αρθρου,. Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η οποια συντασσει 
πρακτικο που συνοδευει τη συμβαση23. 
 
Μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος κοινοποιειται η αποφαση 
κατακυρωσης στον προσωρινο αναδοχο24. Με την ιδια αποφαση  καλειται ο αναδοχος οπως  
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προσελθει σε ορισμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη του συμφωνητικου,  θετοντας του η 
αναθετουσα αρχη προθεσμια που δεν μπορει να υπερβαινει τις εικοσι (20) ημερες απο την 
κοινοποιηση ειδικης ηλεκτρονικης προσκλησης, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του 
υποσυστηματος, προσκομιζοντας, και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης. Η εν 
λογω κοινοποιηση επιφερει τα εννομα αποτελεσματα της αποφασης κατακυρωσης, συμφωνα με 
οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται 
στην ειδικη προκληση, κηρυσσεται εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση 
συμμετοχης του και ακολουθειται η διαδικασια του αρθρου 4.2.γ της παρουσας για  τον προσφεροντα 
που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει 
τιμης25. Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει για την υπογραφη του συμφωνητικου, η 
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση  β της παραγραφου 1  
του αρθρου 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 του26.  

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 παράλειψης27. 

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) προσφορά28. 
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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 
προβλεπομενα στην περ. α της παρ. 1 του αρθρου 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 προσφυγής29. 

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 προσφυγής30. 

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 δικαστηρίου31. 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 γνώση32 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 
 
Σχετικα με την υπογραφη της συμβασης, ισχυουν τα προβλεπομενα στην παρ. 5 αρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  εγγραφα της συμβασης  με βαση τα οποια θα εκτελεσθει το εργο ειναι τα αναφερομενα  
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παρακατω. Σε περιπτωση ασυμφωνιας των περιεχομενων σε αυτα ορων, η σειρα ισχυος 
καθοριζεται  ως κατωτερω.  
  

1. Το συμφωνητικο. 
2. Η παρουσα Διακηρυξη. 
3. Η Οικονομικη Προσφορα. 
4. Το Τιμολογιο Δημοπρατησης  
5. Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.  Η Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικες Προδιαγραφες και τα  

 Παραρτηματα τους,  
7. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμος Δημοπρατησης. 
9. Οι εγκεκριμενες μελετες του εργου.  
10. Το εγκεκριμενο Χρονοδιαγραμμα κατασκευης του εργου. 

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα εγγραφα της συμβασης συντασσονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα και 

προαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των 
τμηματων των εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθει σε περισσσοτερες γλωσσες, 
επικρατει η ελληνικη εκδοση. Τυχον ενστασεις υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα.  

6.2.  Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα 
συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην 
ελληνικη γλωσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της 
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα 
συνοδευονται απο μεταφραση τους στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο προσωπο 
αρμοδιο κατα τις διαταξεις της εθνικης νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο της 
χωρας στην οποια εχει συνταχθει εγγραφο33. Επισης, γινονται υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινη 
φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει 
απο δικηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 περ. β του αρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας”, αντικατασταθηκε ως ανω με το αρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα η μη – με ειδικο τεχνικο 
περιεχομενο μπορουν να υποβαλλονται σε αλλη γλωσσα, χωρις να συνοδευονται απο 
μεταφραση στην ελληνικη 

6.5. Η  επικοινωνια με την αναθετουσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και του αναδοχου, θα 
γινονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του, 

εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν:	
-	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),	
-	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)	
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«Διαχείριση,	 έλεγχος	 και	 εφαρμογή	 αναπτυξιακών	 παρεμβάσεων	 για	 την	 προγραμματική	
περίοδο	2007	-2013»	34	
-	 του	 ν.	 4278/2014	 (Α΄157)	 και	 ειδικότερα	 το	 άρθρο	 59	 «Άρση	 περιορισμών	 συμμετοχής	
εργοληπτικών	επιχειρήσεων	σε	δημόσια	έργα»,	
-	του	ν.	4270/2014	(Α'	143)	«Αρχές	δημοσιονομικής	διαχείρισης	και	εποπτείας	(ενσωμάτωση	της	
Οδηγίας	2011/85/ΕΕ)	–	δημόσιο	λογιστικό	και	άλλες	διατάξεις»,	όπως	ισχύει	
-	 του	 ν.	 4250/2014	 «Διοικητικές	 Απλουστεύσεις	 -	 Καταργήσεις,	 Συγχωνεύσεις	 Νομικών	
Προσώπων	 και	 Υπηρεσιών	 του	 Δημοσίου	 Τομέα-Τροποποίηση	 Διατάξεων	 του	 π.δ.	 318/1992	
(Α΄161)	και	λοιπές	ρυθμίσεις»	(Α’	74	)	και	ειδικότερα	το	άρθρο	1	αυτού,	
-	του	ν.	4129/2013	(Α’	52)	«Κύρωση	του	Κώδικα	Νόμων	για	το	Ελεγκτικό	Συνέδριο»,	
-	του	άρθρου	26	του	ν.4024/2011	(Α	226)	«Συγκρότηση	συλλογικών	οργάνων	της	διοίκησης	και	
ορισμός	των	μελών	τους	με	κλήρωση»,35	
-	 του	 ν.	 4013/2011	 (Α’	 204)	 «Σύσταση	 ενιαίας	 Ανεξάρτητης	 Αρχής	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	 και	
Κεντρικού	Ηλεκτρονικού	Μητρώου	Δημοσίων	Συμβάσεων…»,	
-	του	ν.	3861/2010	(Α’	112)	«Ενίσχυση	της	διαφάνειας	με	την	υποχρεωτική	ανάρτηση	νόμων	και	
πράξεων	 των	 κυβερνητικών,	 διοικητικών	 και	 αυτοδιοικητικών	 οργάνων	 στο	 διαδίκτυο	
"Πρόγραμμα	Διαύγεια"	και	άλλες	διατάξεις»,	
-	των	παραγράφων	4	και	5	του	άρθρου	20,	των	άρθρων	80-110,	της	παραγράφου	1α	του	άρθρου	
176		ν.	3669/2008	(Α’	116)	«Κύρωση	της	Κωδικοποίησης	της	νομοθεσίας	κατασκευής	δημοσίων	
έργων»	(ΚΔΕ),	
-	 του	 ν.	 3548/2007	 (Α’	 68)	 «Καταχώριση	 δημοσιεύσεων	 των	 φορέων	 του	 Δημοσίου	 στο	
νομαρχιακό	και	τοπικό	Τύπο	και	άλλες	διατάξεις»,	
-	του	ν.	2690/1999	(Α'	45)	“Κύρωση	του	Κώδικα	∆ιοικητικής	∆ιαδικασίας	και	άλλες	διατάξεις”	
-	του	π.δ	80/2016	“Ανάληψη	υποχρεώσεων	από	τους	διατάκτες”	(	Α΄	145	)36	
-	του	π.δ	28/2015	(Α'	34)	“Κωδικοποίηση	διατάξεων	για	την	πρόσβαση	σε	δημόσια	έγγραφα	και	
στοιχεία”,	
-	 της	 με	 αριθ.	 ΔΝΣ/61034/ΦΝ	 466/29-12-2017	 Απόφασης	 του	 Υπουργού	 Υποδομών	 και	
Μεταφορών	 «Κατάρτιση,	 τήρηση	 και	 λειτουργία	 του	Μητρώου	 μελών	 επιτροπών	 διαδικασιών	
σύναψης	 δημοσίων	 συμβάσεων	 έργων,	 μελετών	 και	 παροχής	 τεχνικών	 και	 λοιπών	 συναφών	
επιστημονικών	 υπηρεσιών	 (Μη.Μ.Ε.Δ.)	 της	 παρ.	 8	 (η)	 του	 άρθρου	 221	 του	 ν.	 4412/2016»	 (Β	
4841),	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 όμοια	 απόφαση	 ΥΑ	 ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ	 466/2-5-2018	 (Β	
1511).	
-	 της	 με	 αριθ.	 50844/11-5-2018	 Απόφασης	 του	 Υπουργού	 Οικονομίας	 και	 Ανάπτυξης	
«Συγκρότηση	 και	 ορισμός	 μελών	 γνωμοδοτικής	 επιτροπής	 επί	 της	 επάρκειας	 των	 ληφθέντων	
επανορθωτικών	μέτρων	οικονομικών	φορέων	προς	απόδειξη	της	αξιοπιστίας	τους»	(ΥΟΔΔ	279),	
όπως	τροποποιήθηκε	με	την	όμοια	απόφαση	77868	-	18/07/2018	(ΥΟΔΔ	441).		
της	με	αρ.	 	117384/26-10-2017	 	 	Κοινής	Υπουργικής	Απόφασης	(	3821	Β)	«Ρυθμίσεις	τεχνικών	
ζητημάτων	που	αφορούν	την	ανάθεση	των	Δημοσίων	Συμβάσεων	έργων,	μελετών,	και	παροχής	
τεχνικών	 και	 λοιπών	 συναφών	 επιστημονικών	 υπηρεσιών	 σχετικά	 με	 χρήση	 των	 επιμέρους	
εργαλείων	 και	 διαδικασιών	 	 του	 Εθνικού	 Συστήματος	 Ηλεκτρονικών	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».	
-	 της	 με	 αρ.	 57654/2017	 Υπουργικής	 Απόφασης	 (Β’	 1781)	 «Ρύθμιση	 ειδικότερων	 θεμάτων	
λειτουργίας	 και	 διαχείρισης	 του	 Κεντρικού	 Ηλεκτρονικού	 Μητρώου	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης»,	
-	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 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα	 για	 τη	 διασφάλιση	 της	 διαφάνειας	 και	 την	 αποτροπή					

καταστρατηγήσεων	 κατά	 τη	 διαδικασία	 σύναψης	 δημοσίων	 συμβάσεων” (Α' 30), οπως 
τροποποιηθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυρωση των στοιχειων του 
αναδοχου με τα στοιχεια του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση	ων	μετοχών	
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Ελληνικών	Ανωνύμων	Εταιρειών	που	μετέχουν	στις	διαδικασίες	ανάληψης	έργων	ή	προμηθειών	
του	Δημοσίου	ή	 των	νομικών	προσώπων	του	 ευρύτερου	δημόσιου	 τομέα», η κοινη αποφαση 
των Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα με τα  
‘’Δικαιολογητικά	 για	 την	 τήρηση	των	μητρώων	του	Ν.3310/2005,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 το	
Ν.3414/2005’’, 37, καθως και η αποφαση του Υφυπουργου Οικονομιας και Οικονομικων υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός	 χωρών	 στις	 οποίες	 λειτουργούν	
εξωχώριες	εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διαταξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυρωση Κωδικα Φορου Προστιθεμενης Αξιας». 

 
7.4 Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις38, καθως και λοιπες 

διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της 
παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, 
περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου	και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτικη εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας 
συμβασης, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα.  
 

7.5 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 εργο χρηματοδοτειται απο το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020»,  με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμενα απο την ΣΑ 082/1, 
στο ΜΕΤΡΟ 19: Στηριξη για Τοπικη Αναπτυξη μεσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ-Τοπικη 
Αναπτυξη με Πρωτοβουλια Τοπικων Κοινοτητων), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στηριξη υλοποιησης 
δρασεων των στρατηγικων τοπικης αναπτυξης με πρωτοβουλια τοπικων κοινοτητων 
(CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στηριξη για υποδομες μικρης κλιμακας (υδρευση, 
αποχετευση, οδοποιια εντος οικισμου κλπ.) συμπεριλαμβανομενης της εξοικονομησης 
ενεργειας σε χρησιμοποιουμενα δημοσια κτιρια. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του εργου ειναι 2017ΣΕ08210000. 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του εργου ειναι 0011013044 και προκειται για το υποεργο με τιτλο 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

 
 Το εργο υποκειται στις κρατησεις39 που προβλεπονται για τα εργα αυτα, 

περιλαμβανομενης της κρατησης υψους 0,07 % υπερ των λειτουργικων αναγκων της 
Ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Συμβασεων, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201140, της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των λειτουργικων αναγκων της Αρχης 
Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων, συμφωνα με το αρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κρατησης 6%0, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποφασης του 
Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (Β' 2235), καθως και της κρατησης καθως και της 
κρατησης 2,5%0 συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. 
Α΄/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 αποφασης του  
Υπουργου Μεταφορων (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/4-7-2019).   

 
8.2. Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους, δασμους 

κ.λ.π. καθοριζονται στο αντιστοιχο αρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τον Κυριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιστοιχο 

αρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO. 
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθετουσα αρχη41 μπορει, κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων, να καλεσει τους 
οικονομικους φορεις, μεσω της  λειτουργικοτητας της ‘’Επικοινωνιας” του υποσυστηματος να 
συμπληρωσουν η να διευκρινισουν τα εγγραφα η δικαιολογητικα που εχουν υποβαλει, 
συμπεριλαμβανομενης και της οικονομικης τους προσφορας, μεσα σε ευλογη προθεσμια, η οποια δεν 
μπορει να ειναι μικροτερη απο επτα (7) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους της 
σχετικης προσκλησης, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του αρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδηποτε διευκρινιση η συμπληρωση που υποβαλλεται απο τους προσφεροντες η υποψηφιους, 
χωρις να εχει ζητηθει απο την αναθετουσα αρχη42, δεν λαμβανεται υποψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η αποφαση με αρ. πρωτ. 43727/2-11-2020 
(ΑΔΑ:ΨΡ9ΦΩΛΚ-Β5Χ και ΑΔΑΜ:20REQ007568622/02-11-2020) για την αναληψη 
υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το οικονομικο ετος 2020 και για ποσο 
88.000,00Ευρώ43. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τιτλος του εργου ειναι:  
 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ». 
 
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε44                88.000,00 Ευρώ  
και αναλυεται σε: 
Δαπανη Εργασιων:                                                                                                       52.294,96 €  
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                                 9. 413,09 €  
Απροβλεπτα45                                                                                                                   9.256,21 € 
(ποσοστου 15% επι της δαπανης εργασιων και του κονδυλιου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          
που αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
Ήτοι εκτιμώμενη αξία σύμβασης:                                                                      70.964,26 € 

Για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Ποσόν: 70.964,26  ευρώ 

Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες ποσου:                      3,48 €             
συμφωνα με το αρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
Η παρουσα συμβαση δεν υποδιαιρειται σε τμηματα και ανατιθεται ως ενιαιο συνολο 
καθως αποτελει ενιαιο και αδιαιρετο εργο.  
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Εντος των οικισμων της Δημοτικης Ενοτητας Γοργοποταμου του Δημου Λαμιεων 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 
Το εργο αφορα στην κατασκευη-ανακατασκευη οδων εντος των οικισμων της Δημοτικης Ενοτητας 
Γοργοποταμου του Δημου Λαμιεων, ητοι στην Τ.Κ. Ηρακλειας και στην Τ.Κ. Μοσχοχωριου.   

 
Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων  δεν πρεπει 
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ. 
4 του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋποθεσεις των 
αρθρων 13246 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους: 

 Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» της προκηρυξης, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως 
περιγραφονται στα συμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων της αρχικης συμβασης.  

 Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.  

 Δεν χρησιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργασιων που δεν υπηρχαν στην αρχικη συμβαση.  

 Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων 
του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του 
εργου ουτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) της δαπανης της αρχικης αξιας 
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συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στην αθροιστικη αυτη 
ανακεφαλαιωση λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε 
αλλη. 
Τα ποσα που εξοικονομουνται, εφοσον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% η και 10%), 
μειωνουν ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες 
δαπανες. Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη 
γνωμη του Τεχνικου Συμβουλιου, υστερα απο εισηγηση του φορεα υλοποιησης. 
Ο προϋπολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται η παραγραφος αυτη αναλυεται σε 
Οομαδες εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του 
τεχνικου αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο 
ποσοστο εκπτωσης στις τιμες μοναδας τους. Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων και 
Μεταφορων, η οποια μετα την εκδοση της θα εχει εφαρμογη σε ολα τα ως ανω εργα, 
προσδιοριζονται οι ομαδες εργασιων ανα κατηγορια εργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολικη προθεσμια εκτελεσης του εργου, οριζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες απο την ημερα υπογραφης της συμβασης47.  
Οι αποκλειστικες και ενδεικτικες τμηματικες προθεσμιες του εργου αναφερονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθεσεις του νομου αυτου. 
  
13.2 Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων, θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα 

με τα οριζομενα στο αρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα. 48 
  
13.4  Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικων προσφορων.49 
 
13.5 Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης. 
 
	
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτηριο για την αναθεση της συμβασης ειναι η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη 
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση απο τους συμμετεχοντες 

οικονομικους φορεις, κατα τους ορους της παρ. 1 α) του αρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικης επιστολης συμμετοχης, που ανερχεται στο ποσο των 
επτακοσιων δεκα (710,00)   ευρω. 50 

 Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει 
και τον ορο οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεωσεις ολων των οικονομικων φορεων 
που συμμετεχουν στην ενωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικες επιστολες συμμετοχης περιλαμβανουν, συμφωνα με το αρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια :  
 α) την ημερομηνια εκδοσης,  
 β) τον εκδοτη,  
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 γ) τον κυριο του εργου η το φορεα κατασκευης του εργου Δήμο Λαμιέων  προς τον 
οποιο απευθυνονται,  

 δ) τον αριθμο της εγγυησης,  
 ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση,  
 στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του οικονομικου φορεα υπερ 

του οποιου εκδιδεται η εγγυηση (στην περιπτωση ενωσης αναγραφονται ολα τα 
παραπανω για καθε μελος της ενωσης),  

 ζ) τους ορους οτι: αα) η εγγυηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα, ο δε 
εκδοτης παραιτειται του δικαιωματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι 
σε περιπτωση καταπτωσης αυτης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε 
ισχυον τελος χαρτοσημου,  

 η) τα στοιχεια της διακηρυξης (αριθμος, ετος, τιτλος εργου ) και την  καταληκτικη 
ημερομηνια υποβολης προσφορων,  

 θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης,  
 ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της 

εγγυησης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερων μετα απο απλη εγγραφη 
ειδοποιηση εκεινου προς τον οποιο απευθυνεται.  
(Στο σημειο αυτο γινεται παραπομπη στα σχετικα υποδειγματα, εφοσον υπαρχουν). 

 
15.3 Η εγγυηση συμμετοχης πρεπει να ισχυει τουλαχιστον για τριαντα (30) ημερες μετα 

τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας του αρθρου 19 της παρουσας, ητοι μεχρι 
19/12/2021 αλλως η προσφορα απορριπτεται. Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη 
ληξη της προσφορας, να ζητα απο τον προσφεροντα να παρατεινει, πριν τη ληξη 
τους, τη διαρκεια ισχυος της προσφορας και της εγγυησης συμμετοχης. 

 
15.4 Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, υπερ του κυριου του εργου, μετα απο γνωμη του 

Τεχνικου Συμβουλιου αν ο προσφερων αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια 
ισχυος αυτης και στις περιπτωσεις του αρθρου 4.2 της παρουσας. 
Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του 
ποσου της εγγυησεως. 

 
15.5  Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στον αναδοχο με την προσκομιση της εγγυησης 
 καλης εκτελεσης. 
 Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στους λοιπους προσφεροντες, συμφωνα με τα 

ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/2016 51. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)52 
 
16.1 Προβλέπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο υψους 5%.53 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα 
με το αρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο  5%  επι 
της αξιας της συμβασης, χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται πριν η κατα την υπογραφη της συμβασης. 
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει στην περιπτωση παραβασης των ορων της συμβασης, 
οπως αυτη ειδικοτερα οριζει. 

Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποια 
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν 
την τροποποιηση, συμπληρωματικη εγγυηση το υψος της οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι 
του ποσου της αυξησης χωρις ΦΠΑ. 

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καλυπτει συνολικα και χωρις διακρισεις την 
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εφαρμογη ολων των ορων της συμβασης και καθε απαιτηση της αναθετουσας αρχης η του 
κυριου του εργου εναντι του αναδοχου. 

Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, με αιτιολογημενη αποφαση 
του Προϊσταμενου της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, ιδιως μετα την οριστικοποιηση της εκπτωσης 
του αναδοχου. Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του 
ποσου της εγγυησεως. 

Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην 
παραγραφο 15.2 της παρουσας και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης 
συμβασης .  

 

17.2 Εγγυηση καλης λειτουργιας  

Δεν προβλεπεται η εγγυηση καλης λειτουργιας.54 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικες επιστολες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδονται απο πιστωτικα ή 
χρηματοδοτικά ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη της 
Ενωσης η του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις 
ισχυουσες διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να εκδιδονται απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
η να παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων, με παρακαταθεση σε αυτο 
του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. 55  
Αν συσταθει παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο Ταμειο Παρακαταθηκων 
και Δανειων, τα τοκομεριδια η μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της εγγυησης επιστρεφονται 
μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα. 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/ αναδοχου απο 
εναν η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των.	  

Εαν η εγγυηση εκδοθει απο αλλοδαπο πιστωτικο ιδρυμα μπορει να συνταχθει σε μια απο τις επισημες 
γλωσσες της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεται απαραιτητα απο μεταφραση στην ελληνικη 
γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 6.3. της παρουσας. 
 
Η αναθετουσα αρχη επικοινωνει με τους φορεις που φερονται να εχουν εκδωσει τις εγγυητικες 
επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα τους56.  
 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων57 οριζεται η 
19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
25/02/2021, Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.58 

 

Αν, για λογους ανωτερας βιας η για τεχνικους λογους δεν διενεργηθει η αποσφραγιση κατα την 
ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η 
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καταληκτικη ημερομηνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της 
αναθετουσας αρχης. Η αποφαση αυτη κοινοποιειται  στους προσφεροντες, μεσω της 
λειτουργικοτητας “Επικοινωνια”,  πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια,  
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον διαθετει, καθως και 
στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η 
αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια, 
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων.  

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη του 
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα εννέα (9) μηνών59, απο την ημερομηνια ληξης της 
προθεσμιας υποβολης των προσφορων. 

Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους 
προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος της προσφορας τους και της εγγυησης 
συμμετοχης. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκηρυξη συμβασης 60 και η παρουσα Διακηρυξη δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ…………………………………………). 

2. Η Διακηρυξη αναρταται και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης (www.lamia.gr), 
συμφωνα με το αρθρο 2 της παρουσας. 

3. Περιληψη της παρουσας Διακηρυξης δημοσιευεται στον Ελληνικο Τυπο61, συμφωνα με το 
αρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα εξοδα των εκ της κειμενης νομοθεσιας απαραιτητων δημοσιευσεων της προκηρυξης της 
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο 
λογαριασμο πληρωμης του εργου.  Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων 
για την αναθεση του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου 
δημοσιευσεων βαρυνουν την αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος 
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα 
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων 62 που 
δραστηριοποιουνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 63και που ειναι εγκατεστημενα σε: 
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης, 
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια 
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με 
την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και 
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων 
συμβασεων. 
 
21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.64, 
 
21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του αρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη 
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι 
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ 
κοινοπραξια). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης.  

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξης : 

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22 Α της παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται 
απο καθε μελος της ενωσης  

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπει να 
ειναι εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω 
αρθρο, τουλαχιστον σε μια απο τις κατηγοριες που αφορα στο υπο αναθεση εργο. Περαιτερω, 
αθροιστικα πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες του εργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη σε διαδικασια συναψης συμβασης, εφοσον 
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε ενα απο 
τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω 
περιπτωσεων: 

22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρος του  αμετακλητη65 καταδικαστικη αποφαση για εναν απο τους 
ακολουθους λογους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου 
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της διαφθορας 
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στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραγραφο 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαισιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον 
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η 
στο εθνικο δικαιο του οικονομικου φορεα, 

γ) απάτη, κατα την εννοια του αρθρου 1 της συμβασης σχετικα με την προστασια των οικονομικων 
συμφεροντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια κυρωθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως 
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 1 και 3 της αποφασης-πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 
13ης Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη 
αυτουργια η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 4 αυτης, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας, 
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του 
Συμβουλιου της 26ης Οκτωβριου 2005, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του 
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες και τη 
χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποια ενσωματωθηκε στην 
εθνικη νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της 
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για 
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων 
της, καθως και για την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε  
αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου 
οργανου του εν λογω οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η 
ελεγχου σε αυτο. 

Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου, αφορα  
τους διαχειριστες. 

Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου  αφορα  τον 
Διευθυνοντα Συμβουλο, καθως και ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου. 

Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, η εν λογω υποχρεωση αφορα τα μελη του Διοικητικου 
Συμβουλιου66. 

22.A.2 Όταν ο  προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η 
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με 
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την 
εθνικη νομοθεσια η/και η αναθετουσα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο 
προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων 
κοινωνικης ασφαλισης. 

Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις 
του που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την 
επικουρικη ασφαλιση. 

Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους 
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση, 
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των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την 
καταβολη τους. 

22.Α.2α  Η αναθετουσα αρχη γνωριζει η μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι εχουν 
επιβληθει σε βαρος του οικονομικου φορεα, μεσα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την 
ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας:  
αα) τρεις (3) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος 
Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που χαρακτηριζονται, συμφωνα με 
την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ισχυει, ως «υψηλης» η «πολυ 
υψηλης» σοβαροτητας, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχους, η 
ββ) δυο (2) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος 
Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που αφορουν την αδηλωτη 
εργασια, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους.  
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ67. 

22.A.3  α) Κατ’εξαιρεση, για τους πιο κατω επιτακτικους λογους δημοσιου συμφεροντος ............ 
68( οπως δημοσιας υγειας η προστασιας του περιβαλλοντος, οι οποιοι συμπληρωνονται απο την 
αναθετουσα αρχη ) δεν εφαρμοζονται οι παραγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαιρεση, οταν ο αποκλεισμος ειναι σαφως δυσαναλογος, ιδιως οταν μονο μικρα ποσα των 
φορων η των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης δεν εχουν καταβληθει η οταν ο προσφερων 
ενημερωθηκε σχετικα με το ακριβες ποσο που οφειλεται λογω αθετησης των υποχρεωσεων του οσον 
αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης σε χρονο κατα τον οποιο δεν ειχε 
τη δυνατοτητα να λαβει μετρα, συμφωνα με το τελευταιο εδαφιο της περ. β' της παρ. 2 του αρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν απο την εκπνοη της προθεσμιας υποβολης προσφορας του αρθρου 18 της 
παρουσας, δεν εφαρμοζεται 69η παραγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:70 

(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης η ειδικης 
εκκαθαρισης	 η τελει υπο αναγκαστικη διαχειριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστηριο η εχει 
υπαχθει σε διαδικασια πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του 
δραστηριοτητες η εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια 
διαδικασια, προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου. Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει 
εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων που αναφερονται στην 
παραπανω περιπτωση, υπο την προϋποθεση οτι η αναθετουσα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω 
φορεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα 
μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας 
συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου, 

δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα, 

(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων 
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα, 

(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την 
εκτελεση ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης 
συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα 
την προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,  
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(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των 
πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η την 
πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να 
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 της παρουσας,  

(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης 
αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του 
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης η να παρασχει εξ αμελειας 
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν 
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση, 

(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε 
αμφιβολια την ακεραιοτητα του. 

22.Α.5.  Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο), 
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προϋποθεσεις εφαρμογης της παρ. 4 του αρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 71 

22.Α.6. Η αναθετουσα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη 
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων 
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των 
προηγουμενων παραγραφων.  

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.72 

22.Α.7. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις 
παραγραφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.473  μπορει να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει 
οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος 
λογος αποκλεισμου. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται 
απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις 
αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου 
αδικηματος η του παραπτωματος. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο 
φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης. Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, με τελεσιδικη 
αποφαση, απο τη συμμετοχη σε διαδικασιες συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν 
μπορει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται 
στην εν λογω αποφαση στο κρατος - μελος στο οποιο ισχυει η αποφαση. 

22.Α.8. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την 
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικος φορεας που του εχει επιβληθει, με την κοινη υπουργικη αποφαση του αρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινη του αποκλεισμου αποκλειεται αυτοδικαια και απο την παρουσα 
διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 74 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται  οι 
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται στο 
κρατος εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα 
απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του αρθρου 
21 της παρουσας75 οπως αυτο ισχυει κατα τα αναλυτικα οριζομενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδιως κατα την 
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μεταβατικη περιοδο εφαρμογης του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (αρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, οπως ισχυει)76.  

Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης απαιτειται να 
ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια77  

Η Οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, οριζεται στα αρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως 
ισχυει, ανα κατηγορια της παρουσας Διακηρυξης (αρθρο 21, Δικαιουμενοι συμμετοχης στη διαδικασια 
συναψης συμβασης). 

Οι οικονομικοι φορεις στην κατηγορια εργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στο 
Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στην αντιστοιχη ταξη οπως οριζεται στο αρθρο 23.4 
της παρουσας και οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις οικονομικης και χρηματοοικονομικης 
επαρκειας, οπως περιγραφονται στο Π.Δ. 71/03-07-2019, ανα κατηγορια Μ.Ε.ΕΠ. αντιστοιχη με την 
εκτιμωμενη αξια της συμβασης (καταθεσεις σε τραπεζα, παγια στοιχεια για τις ταξεις, ιδια κεφαλαια, 
δεικτες βιωσιμοτητας κλπ). 

α) Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να 
υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, 
συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει. [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 ικανότητα78  

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.  

(β) 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. 

(γ) Οι συμμετέχοντες αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων 
έργων κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, για 
έργα συναφούς αντικειμένου ως προς την κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με την παρούσα σύμβαση. 
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 διαχείρισης79 

ΔΕΝ  απαιτούνται. 

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

Όσον αφορα τα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα 
με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις 
ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης των δεσμων του με αυτους. 

Η αναθετουσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οι φορεις, 
στις ικανοτητες των οποιων προτιθεται να στηριχθει ο προσφερων, πληρουν τα σχετικα κριτηρια 
επιλογης και εαν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου κατα τα οριζομενα στην παρουσα διακηρυξη. Όσον 
αφορα τα κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που 
οριζονται στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν. 
4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται 
στις ικανοτητες αλλων φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για 
τις οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες. 

Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που 
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι 
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι80  για την εκτελεση της συμβασης. 

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η ενωση μπορει να στηριζεται στις ικανοτητες των 
συμμετεχοντων στην ενωση η αλλων φορεων (για τα κριτηρια της οικονομικης και 
χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη 
ικανοτητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής81 
 

23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Τυποποιημενο Έντυπο 
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει ενημερωμενη 
υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι 
ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋποθεσεις: 
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22 Α της παρουσας, 
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της 
παρουσας. 
 
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους 
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο 
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορει να υπογραφεται εως δεκα (10) ημερες πριν την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης 
των προσφορων82. 
 
Κατα την υποβολη του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου 
του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο 
αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου, 
διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η 
ελεγχου σε αυτον 83. 
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Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος 
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του 
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να 
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη 
διαδικασια συναψης συμβασης84. 
 
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Τυποποιημενο Έντυπο 
Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης. 
 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης 
Δηλωσης ( ΤΕΥΔ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαβου. 

 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες ενος η 
περισσοτερων φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  καθε φορεα στις 
ικανοτητες του οποιου στηριζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21 
και 22 της παρουσας, κρινονται κατα την υποβολη της προσφορας, κατα την υποβολη των 
δικαιολογητικων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα τη συναψη της συμβασης, συμφωνα 
με το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας 
 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων στηριζεται στις ικανοτητες 
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων 
στηριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνται στην υποβολη των 
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της 
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικος φορεας υποχρεουται να αντικαταστησει εναν φορεα στην ικανοτητα του οποιου 
στηριζεται, εφοσον ο τελευταιος δεν πληροι το σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιο συντρεχουν 
λογοι αποκλεισμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 485  του αρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα 
στοιχεια, αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα 
η τις συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε 
κρατος - μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο 
φακελο επιχειρησης, ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η 
δηλωση για την προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Τυποποιημενο Έντυπο 
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που 
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα. 

 
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονται, συμφωνα με 
τις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα αποδεικτικα τα οποια αποτελουν ιδιωτικα εγγραφα, 
μπορει να γινονται αποδεκτα και σε απλη φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση 
στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους86. 
 
Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες: 
•  οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει εως 
τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους,  
•  οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την 
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υποβολη των δικαιολογητικων87.  Σημειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρηση του γνησιου της 
υπογραφης τους . 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη, 
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της 
παρουσας88: 

Για την αποδειξη της μη συνδρομης των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α ο προσωρινος 
αναδοχος υποβαλλει  αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:  

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

αποσπασμα του ποινικου μητρωου η, ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο 
αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου 
ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες 
οι προϋποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του89 Η υποχρεωση 
προσκομισης του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων  τεσσαρων 
εδαφιων  της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη 
του οικειου κρατους - μελους η χωρας, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του 
οικονομικου φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογικη ενημεροτητα) και στην 
καταβολη των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη ενημεροτητα)90 συμφωνα με την 
ισχυουσα νομοθεσια του κρατους εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα, που να ειναι 
εν ισχυ κατα το χρονο υποβολης του, αλλως, στην περιπτωση που δεν αναφερεται σε αυτο χρονος 
ισχυος, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του91.  

Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετικα 
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι  

- φορολογικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο το Υπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα δημοσια εργα 
που ειναι σε εξελιξη92. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση93 περι 
του οτι δεν εχουν υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περιπτωση που εχουν 
τετοια υποχρεωση θα υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της οικειας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο τον αρμοδιο ασφαλιστικο φορεα94. Η 
ασφαλιστικη ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος 
οικονομικου φορεα α) ως φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση 
εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα που εκτελει μονος του η σε κοινοπραξια καθως και γ)  για 
τα στελεχη του που εχουν υποχρεωση ασφαλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημενοι 
στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας 
(κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμενους – μελη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο προσωπικο Δεν 
αποτελουν αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα ασφαλιστικης 
ενημεροτητας  των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως εταιροι. 
Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω 
αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το 
οποιο υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν 
απασχολουν τετοιο προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης 
ενημεροτητας. 

- υπευθυνη δηλωση του προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστικη η διοικητικη αποφαση 
με τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην 
καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικο απο τη Διευθυνση Προγραμματισμου 
και Συντονισμου της Επιθεωρησης Εργασιακων Σχεσεων, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν 



 

29 

απο την υποβολη του95, απο το οποιο να προκυπτουν οι πραξεις επιβολης προστιμου που εχουν 
εκδοθει σε βαρος του οικονομικου φορεα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την ημερομηνια 
ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας.  

Μεχρι να καταστει εφικτη η εκδοση του ανωτερω πιστοποιητικου, υποβαλλεται υπευθυνη δηλωση 
του οικονομικου φορεα, χωρις να απαιτειται επισημη δηλωση του ΣΕΠΕ σχετικα με την εκδοση του 
πιστοποιητικου 96. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2297: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια 
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) 
μηνες πριν απο την υποβολη του98 . Για τους οικονομικους φορεις που ειναι εγκαταστημενοι η 
εκτελουν εργα στην Ελλαδα το πιστοποιητικο οτι δεν τελουν υπο πτωχευση, , πτωχευτικο 
συμβιβασμο, αναγκαστικη διαχειριση, δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης εκδιδεται απο το 
αρμοδιο πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα. Το πιστοποιητικο  οτι το νομικο προσωπο 
δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη αποφαση εκδιδεται απο το οικειο Πρωτοδικειο της εδρας 
του οικονομικου φορεα, το δε πιστοποιητικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με αποφαση των 
εταιρων εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η.,  συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φορα ισχυουν. 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 Εσόδων99.  
 
(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα η οπου 
τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο  1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α., 
το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη 
η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου 
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η 
εμπορικου οργανισμου του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι 
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας. Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν 
επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα η τα πιστοποιητικα της 
παρουσας παραγραφου η οτι τα εγγραφα η τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις 
περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α της παρουσας. 

Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων 
(e-Certis)100   του αρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει με οποιονδηποτε τροπο οτι, στην εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψη πιστοποιητικα, 
η προσφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται.  

(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22101, υποβαλλεται υπευθυνη 
δηλωση του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου102.  

Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22103, για τις εργοληπτικες 
επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα 
αρμοδια επιμελητηρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα 
προσωπα με βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει 
σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22104 

Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22  
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες 
που ειναι εισηγμενες στο Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου 
υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου τους].  

- Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες 
ειναι ονομαστικες που να εχει εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη 
του.105 
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- Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε 
μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της 
εταιρειας, το πολυ τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας.  

Ειδικοτερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιζουν μονο την αναλυτικη 
κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου 
(μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το πολυ 
τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως η απαιτηση για 
την υποβολη του πιστοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες, 
καλυπτεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοσον εχουν κατα το δικαιο της εδρας τους ονομαστικες 
μετοχες, προσκομιζουν :  

αα) Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι 
μετοχες ειναι ονομαστικες,  

ββ) Αναλυτικη κατασταση μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοιχεια 
αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας με ημερομηνια το πολυ 30 εργασιμες 
ημερες πριν την υποβολη της προσφορας.  

γγ) Καθε αλλο στοιχειο απο το οποιο να προκυπτει η ονομαστικοποιηση μεχρι φυσικου 
προσωπου των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ημερες πριν την 
υποβολη της προσφορας.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δικαιο της χωρας στην οποια εχουν την εδρα 
τους ονομαστικες μετοχες, υποβαλλουν :  

αα) Βεβαιωση περι μη υποχρεωσης ονομαστικοποιησης των μετοχων απο αρμοδια αρχη, εφοσον 
υπαρχει σχετικη προβλεψη, διαφορετικα προσκομιζεται υπευθυνη δηλωση του διαγωνιζομενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη κατασταση μετοχων που κατεχουν τουλαχιστον 1% των μετοχων.  

γγ) Αν δεν τηρειται τετοια κατασταση, προσκομιζεται σχετικη κατασταση μετοχων (με 1%), 
συμφωνα με την τελευταια Γενικη Συνελευση, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωστοι στην εταιρεια.  

δδ) Αν δεν προσκομισθει κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιολογει τους λογους που οι 
μετοχοι αυτοι δεν της ειναι γνωστοι. Η αναθετουσα αρχη δεν υπεισερχεται στην κριση της ως ανω 
αιτιολογιας. Δυναται ωστοσο να αποδειξει τη δυνατοτητα υποβολης της καταστασης μετοχων και 
μονο στην περιπτωση αυτη η εταιρεια αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια. 

Περαιτερω, πριν την	υπογραφή	της	σύμβασης υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης 
των Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 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 περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του 
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι 
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο 
Μ.Ε.ΕΠ106 107 στην κατηγορια   : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (70.964,26€).  

 (β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι  σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης 
προσκομιζουν τις δηλωσεις και πιστοποιητικα που περιγραφονται στο Παραρτημα XI του 
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. 
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(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου 
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση 
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του 
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες που δεν 
εμπιπτουν στην προηγουμενη  περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την 
Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων,  προσκομιζουν πιστοποιητικο 
αντιστοιχου επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν τηρει τετοιο 
μητρωο, το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα 
κρατη - μελη η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του 
ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου 
επαγγελματικου η εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι 
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει τη 
δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας. 
 
Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα 
(30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις 
αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος 108 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των 

πληροφοριων που περιεχει. 
 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται  απο τη βεβαιωση 

εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο 
Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του Προσαρτηματος 
Α του ν. 4412/2016. 109 

 
Σε καθε περιπτωση,  η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων 
απαιτησεων οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη 
των λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα 
που προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναλογα με την τιθεμενη 
στο αρθρο 22.Γ απαιτηση. 
 
Ειδικα, για την αποδειξη της απαιτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επιτρεπτων οριων 
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων: 
 με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυει η 
 με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο πινακα ολων 

των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας η 
υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο ανεκτελεστο, 
για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που δεν διαθετουν ενημεροτητα πτυχιου κατα τις κειμενες 
διαταξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η 
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα 
προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης, εκδιδομενο 
απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, 
κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου . 
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(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η 
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως 
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι του 
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων 

που περιεχει  
 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται  απο τη βεβαιωση 

εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται 
στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του 
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 110 αναλογα με την τιθεμενη στο αρθρο 22.Δ απαιτηση. 

 
Σε καθε περιπτωση,  η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων 
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω για την αποδειξη των 
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που 
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η 
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα 
ευρωπαϊκα προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο 
εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο 
οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 
του παροντος αρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η 
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως 
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ 
του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε111 
Εφοσον οι οικονομικοι φορεις διαθετουν προσκομιζουν επικαιροποιημενα πιστοποιητικα 
διασφαλισης ποιοτητας π.χ. 

α. Πιστοποιητικο Συστηματος Διαχειρισης Ποιοτητας συμφωνα με το προτυπο  ISO 9001:2015 
του Οικονομικου Φορεα, οπως αυτο εχει εκδοθει απο διαπιστευμενο φορεα του Εθνικου 
Συστηματος Διαπιστευσης (ΕΣΥΔ). 

β. Πιστοποιητικο του συστηματος διαχειρισης Εργασιακης Ασφαλειας και Υγιεινης του 
Οικονομικου Φορεα συμφωνα με το προτυπο  ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007, οπως 
αυτο εχει εκδοθει απο διαπιστευμενο φορεα του Εθνικου Συστηματος Διαπιστευσης (ΕΣΥΔ). 

 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, στον φακελο “Δικαιολογητικα 
Προσωρινου Αναδοχου, τα νομιμοποιητικα εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης 
του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες 
πριν απο την υποβολη τους 112, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν 
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συγκεκριμενο χρονο ισχυος. 
 
Εαν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ συστασης, 
2. Αντιγραφο του ισχυοντος καταστατικου με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει ολες οι μεχρι 
σημερα τροποποιησεις αυτου η επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταστατικου (εφοσον 
υπαρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο ΔΣ εκπροσωπησης του νομικου προσωπου, 
4. Πρακτικο Δ.Σ περι εγκρισης συμμετοχης στο διαγωνισμο, στο οποιο μπορει να περιεχεται και 
εξουσιοδοτηση (εφοσον αυτο προβλεπεται απο το καταστατικο του υποψηφιου αναδοχου) για 
υπογραφη και υποβολη προσφορας σε περιπτωση που δεν υπογραφει ο ιδιος ο νομιμος εκπροσωπος 
του φορεα την προσφορα και τα λοιπα απαιτουμενα εγγραφα του διαγωνισμου και οριζεται 
συγκεκριμενο ατομο,  
5. Πιστοποιητικο αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι τροποποιησεων του καταστατικου / 
μη λυσης της εταιρειας. 
 
Εαν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντιγραφο του καταστατικου, με ολα τα μεχρι σημερα τροποποιητικα, η φωτοαντιγραφο 
επικυρωμενου, απο δικηγορο, κωδικοποιημενου καταστατικου, εφοσον υπαρχει. 
2. Πιστοποιητικα αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι των τροποποιησεων του 
καταστατικου. 
Σε περιπτωση εγκαταστασης τους στην αλλοδαπη, τα δικαιολογητικα συστασης τους εκδιδονται με 
βαση την ισχυουσα νομοθεσια της χωρας που ειναι εγκατεστημενα, απο την οποια και εκδιδεται το 
σχετικο πιστοποιητικο. 
 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα  
 
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορουν να  υποβαλλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την 
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης. 
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των 
εν λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν 
λογω καταλογο. 
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το 
πιστοποιητικο, που εκδιδεται απο τον οργανισμο πιστοποιησης, συνιστα τεκμηριο 
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος 
καταλογος η το πιστοποιητικο. 
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο 
την υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικων που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοσον υποβαλλουν 
«Ενημεροτητα Πτυχιου» εν ισχυ, απαλλασσονται απο την υποχρεωση υποβολης των 
δικαιολογητικων 113: 
- αποσπασμα ποινικου μητρωου του αρθρου 23.3.(α) της παρουσας για τον Προεδρο και 
Διευθυνοντα Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης.  Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας, θα 
πρεπει να υποβληθει αυτοτελως αποσπασμα ποινικου μητρωου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν 
καλυπτονται απο την Ενημεροτητα Πτυχιου.  
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας.114 
- τα πιστοποιητικα απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο και το ΓΕΜΗ του αρθρου 23.3.(γ) της παρουσας 
υπο την προϋποθεση ομως οτι καλυπτονται πληρως (ολες οι προβλεπομενες περιπτωσεις) απο 
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την Ενημεροτητα Πτυχιου. 
- το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου 
22. Α.4. (θ).115 
- το πιστοποιητικο της αρμοδιας αρχης για την ονομαστικοποιηση των μετοχων του αρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης  της εργοληπτικης επιχειρησης. 
   
Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο 
δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη 
του πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικως ενημερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφερων 
προσκομιζει επιπλεον της Ενημεροτητας Πτυχιου, ασφαλιστικη ενημεροτητα για τα στελεχη 
αυτα.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περιπτωση που οικονομικος φορεας επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων, 
η αποδειξη οτι θα εχει στη διαθεση του τους αναγκαιους πορους, γινεται με την υποβολη  
σχετικου συμφωνητικου των φορεων αυτων για τον σκοπο αυτο. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα των διαγωνιζομενων περιλαμβανει τους ακολουθους ηλεκτρονικους 
υποφακελους: 
(α)  υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» 
 (β)  υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα» 
συμφωνα με τα κατωτερω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου, 
να περιεχει116 τα ακολουθα: 
 
 - α) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγυηση συμμετοχης, του αρθρου 15 της παρουσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Οικονομικη Προσφορα» περιεχει το ψηφιακα υπογεγραμμενο 
αρχειο pdf, το οποιο παραγεται απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες 
φορμες.   

 
24.4 Στην περιπτωση που με την προσφορα υποβαλλονται ιδιωτικα εγγραφα, αυτα γινονται 
αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις διαταξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ειτε και σε απλη 
φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση, στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους και 
η οποια φερει υπογραφη μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης συμβασης (ητοι μετα την 
ημερομηνια αναρτησης της προκηρυξης της συμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 117. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που 
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που 
προτεινει. 
 
25.2. Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν 
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου. 
 
25.3. Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπερβολάβο. 
 
25.4 Η αναθετουσα αρχη: 
α) επαληθευει υποχρεωτικα τη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της παρουσας για 
τους υπεργολαβους και οτι διαθετουν τα αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που 
αναλαμβανουν118 συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημενο Έντυπο 
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστησει εναν υπεργολαβο, οταν απο 
την ως ανω επαληθευση προκυπτει οτι συντρεχουν λογοι αποκλεισμου του και οτι δεν καλυπτει τα 
αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που αναλαμβανει συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η εγκριση κατασκευης του δημοπρατουμενου εργου, αποφασιστηκε με την αριθμ.  
106/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων. 
 
26.2  Ο Κυριος του Έργου μπορει να εγκαταστησει για το εργο αυτο Τεχνικο Συμβουλο. Ο 
Αναδοχος του εργου, εχει την υποχρεωση να διευκολυνει τις δραστηριοτητες του Τεχνικου 
Συμβουλου, που πηγαζουν απο τη συμβατικη σχεση της Υπηρεσιας με αυτον. 
 

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

 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ, ………/12/2020                       ΛΑΜΙΑ, ………/12/2020                       ΛΑΜΙΑ, ………/12/2020                       

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

   
  ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
   
   
   

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΧΑ  ΑΛΕΞΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

   
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμο πρωτ. ……………./2020 αποφαση  της Οικονομικης Επιτροπης Δ. Λαμιεων 
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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 Συμπληρωνονται τα στοιχεια της αναθετουσας αρχης. Επισημαινεται οτι οι αναθετοντες φορεις 
δυνανται να χρησιμοποιουν το παρον τευχος διακηρυξης για τις συμβασεις που αναθετουν 
συμφωνα με τις διαταξεις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγραφεται ο κωδικος ταυτοποιησης της διατιθεμενης πιστωσης (π.χ. κωδικος εναριθμου εργου 
στο ΠΔΕ η κωδικος πιστωσης του τακτικου προϋπολογισμου του φορεα υλοποιησης). Σε 
περιπτωση συγχρηματοδοτουμενων εργων απο πορους της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αναγραφεται 
και ο τιτλος του Επιχειρησιακου Προγραμματος του ΕΣΠΑ η αλλου συγχρηματοδοτουμενου απο 
πορους ΕΕ προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο. 

4 Συμπληρωνεται η επωνυμια της αναθετουσας αρχης. 
5     Mεσω της λειτουργικοτητας ''Επικοινωνια'' του υποσυστηματος 
6  Πρβ. αρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηρυξη συμβασης περιλαμβανει κατ' ελαχιστον τις 

πληροφοριες που προβλεπονται στο Μερος Γ΄ του Παραρτηματος V του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισημαινεται οτι, μεχρι την εκδοση τυποποιημενου εντυπου προκηρυξης συμβασης 
για συμβασεις κατω των οριων, οι αναθετουσες αρχες, μπορουν να χρησιμοποιουν το αντιστοιχο 
τυποποιημενο εντυπο “Προκηρυξη Συμβασης”, αντλωντας το απο τη διαδρομη  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωνοντας το 
αναλογως. 

7 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 

8  Συμπληρωνεται απο την Αναθετουσα Αρχη με σαφηνεια συγκεκριμενη ημερομηνια ( “εγκαιρως, 
ητοι ως την... ), προς αποφυγη οιασδηποτε συγχυσης και αμφιβολιας. 

9  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'). 

10  Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
11   Σε περιπτωση εφαρμογης της διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευθερη συμπληρωση τιμολογιου”, οι αναθετουσες αρχες περιλαμβανουν στην εν 
λογω περιπτωση  (στ) αναφορα για την υποβολη του σχετικου τιμολογιου. 

12   Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιηθηκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

13   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το αρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειωνεται οτι η προθεσμια των 10 
ημερων που αναγραφεται στο παρον σημειο αφορα μονο τον χρονο υπογραφης της ΥΔ και σε 
καμια περιπτωση δεν συνδεεται με την συνολικη προθεσμια υποβολης των προσφορων με την 
εννοια οτι οι οικονομικοι φορεις εχουν τη δυνατοτητα να υποβαλλουν την προσφορα τους 
οποτεδηποτε κατα την ως ανω προθεσμια. 

14 Επισημαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες  για την ολοκληρωση των ενεργειων της Επιτροπης 
Διενεργειας Διαγωνισμου ισχυουν τα οριζομενα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποιο 
προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιηθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

15   Πρβ αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οπως προστεθηκε με την παρ. 28 του αρθρου 43 
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του ν. 4605/2019 και τροποποιηθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

16  Επισημαινεται οτι αν η αναθετουσα αρχη θεωρησει οτι προσφορες φαινονται ασυνηθιστα 
χαμηλες, απαιτει απο τους οικονομικους φορεις να εξηγησουν την τιμη η το κοστος που 
προτεινουν στην προσφορα τους, εντος αποκλειστικης προθεσμιας, κατα ανωτατο οριο δεκα 
ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης. Στην περιπτωση αυτη εφαρμοζονται τα 
αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

17  Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

18 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

19 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

20 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληψη επανορθωτικων 
μεσων ). 

21 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

23 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

24 Η αποφαση κατακυρωσης κοινοποιειται στον προσωρινο αναδοχο: 1) στην περιπτωση υποβολης  
υπευθυνης δηλωσης, μετα τον ελεγχο αυτης και τη διαπιστωση της ορθοτητας της απο την 
Επιτροπη Διαγωνισμου κατα το αρθρο 4.2 ε' πρωτο εδαφιο, και 2) στην περιπτωση που δεν 
απαιτειται η υποβολη υπευθυνης δηλωσης, μετα την ολοκληρωση του ελεγχου των 
δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου κατα τα οριζομενα στο αρθρο 4.2 α' εως δ' της 
παρουσας και την απρακτη παροδο της προθεσμιας ασκησης προδικαστικης προσφυγης. 

25   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19. 

26 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.  

27 Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28 Πρβ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
29 Πρβλ. αρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
30  Πρβ. αρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε απο το αρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
31 Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 εως 3 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε απο το αρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
33  Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
34 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για συγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορους της Ευρωπαϊκης 

Ένωσης. 
35 Τιθεται μονο εφοσον επιλεγει η διενεργεια κληρωσης για τη συγκροτηση συλλογικων οργανων. 
36 Απο 1-1-2017 τιθεται σε ισχυ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιο με το αρθρο 13 καταργει το π.δ 

113/2010. 
37 Τιθεται μονο οταν εκ του συμβατικου ποσου (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρις ΦΠΑ), προκυπτει υποχρεωση 

ονομαστικοποπιησης των μετοχων των Α.Ε. 
38 Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης 

της συμβασης συμφωνα με το αρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελουν μερος του 
εφαρμοστεου θεσμικου πλαισιου της. 

39 Οι κρατησεις προσαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεσης του εργου. 
40  Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδαφιο του ν. 4013/2011, οπως αντικατασταθηκε απο το αρθρο 44 
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του ν. 4605/2019. 

41  Ή/και η Επιτροπη Διαγωνισμου, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 

42   Πρβλ. ομοιως προηγουμενη υποσημειωση. 
43  Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρυξεις, οι αποφασεις αναθεσης και οι συμβασεις που συναπτονται για λογαριασμο 
των φορεων Γενικης Κυβερνησης αναφερουν απαραιτητα τον αριθμο και τη χρονολογια της 
αποφασης αναληψης υποχρεωσης, τον αριθμο καταχωρισης της στα λογιστικα βιβλια του οικειου 
φορεα, καθως και τον αριθμο της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε περιπτωση που 
η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη.". Επισης, συμφωνα με το αρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ιδιου π.δ : “Διακηρυξεις, οπου απαιτειται, και αποφασεις αναθεσης που εκδιδονται 
και συμβασεις που συναπτονται απο φορεις της Γενικης Κυβερνησης ειναι ακυρες, εφοσον δεν εχει 
προηγηθει αυτων η εκδοση της αποφασης αναληψης υποχρεωσης του αρθρου 2, παρ. 2 του 
παροντος. "Πρβλ. και αρθρο 5 του ως ανω διαταγματος “Αναληψη δαπανων δημοσιων 
επενδυσεων”. 

44  Σε περιπτωση που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεσης, διαμορφωνεται αναλογως η 
εκτιμωμενη αξια της συμβασης (προϋπολογισμος δημοπρατησης) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

45 Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναϋπολογιζεται κατα την υπογραφη της συμβασης, 
αναλογα με την προσφερθεισα εκπτωση, ωστε να διατηρειται η εν λογω ποσοστιαια αναλογια του 
15% επι της δαπανης εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

46  οπως συμπληρωθηκε με το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
47 Μπορει η εναρξη της προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα,  αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η 

αμεση εναρξη των εργασιων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
48 Με την επιφυλαξη της επομενης υποσημειωσης. 
49  Οι αναθετουσες αρχες μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προσφορων και στην 

περιπτωση αυτη προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
50  Το ποσοστο της εγγυησης συμμετοχης δεν μπορει να υπερβαινει το 2% της εκτιμωμενης αξιας της 

συμβασης, χωρις το Φ.Π.Α., με αναλογη στρογγυλοποιηση μη συνυπολογιζομενων των 
δικαιωματων προαιρεσης και παρατασης της συμβασης (Πρβ αρθρο 72 παρ. 1 περ. α, οπως 
τροποποιηθηκε με την παρ. 5α του  αρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

51 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε  με την περ. 4 του αρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του αρθρου 43 του ν. 4605/2019  

52 Εφοσον συντρεχει περιπτωση, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονται και οι 
απαραιτητες λεπτομερειες.  

53 Εφοσον προβλεπεται προκαταβολη συμπληρωνονται οι οροι για την εγγυητικη επιστολη 
προκαταβολης. Επισημαινεται οτι η εγγυηση καλης εκτελεσης καλυπτει και την παροχη ισοποσης 
προκαταβολης προς τον αναδοχο, χωρις να απαιτειται η καταθεση εγγυησης προκαταβολης. Στην 
περιπτωση που με την παρουσα οριζεται  μεγαλυτερο υψος προκαταβολης (πχ 15%), αυτη 
λαμβανεται με την καταθεση απο τον αναδοχο εγγυησης προκαταβολης που θα καλυπτει τη 
διαφορα μεταξυ του ποσου της εγγυησης καλης εκτελεσης και του ποσου της καταβαλλομενης 
προκαταβολης (παρ. 1 δ αρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

54  Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να ζητουν απο τους προσφεροντες να παρασχουν «Εγγυηση καλης 
λειτουργιας» για την αποκατασταση των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που 
προκαλουνται απο δυσλειτουργια των εργων κατα την περιοδο εγγυησης καλης λειτουργιας, 
εφοσον προβλεπεται στα εγγραφα της συμβασης. Το υψος της εγγυησης καλης λειτουργιας 
συμπληρωνεται σε συγκεκριμενο χρηματικο ποσο.  Οι εγγυητικες επιστολες καλης λειτουργιας 
περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην παραγραφο 15.2 της παρουσας και 
επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης συμβασης. 

55 Τα γραμματια συστασης χρηματικης παρακαταθηκης του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων, 
για την παροχη εγγυησεων συμμετοχης και καλης εκτελεσης (εγγυοδοτικη παρακαταθηκη) 
συστηνονται συμφωνα με την ειδικη νομοθεσια που  διεπει αυτο και ειδικοτερα βασει του αρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Περι συστασεως και αποδοσεως 
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παρακαταθηκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθηκων και Δανειων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

56 Πρβλ. και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. της παρουσας, ως προς τις εγγυησεις 
συμμετοχης. 

57  Η ελαχιστη προθεσμια παραλαβης των προσφορων καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, οπως αυτο τροποποιηθηκε με την παρ. 19 του αρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

58 Προτεινεται οι αναθετουσες αρχες να οριζουν την ημερομηνια ηλεκτρονικης αποσφραγισης των 
προσφορων μετα την παρελευση τριων εργασιμων ημερων απο την καταληκτικη ημερομηνια 
υποβολης των προσφορων, προκειμενου να εχει προσκομιστει απο τους συμμετεχοντες και η 
πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, συμφωνα με τα προβλεπομενα στο αρθρο 3.5. περ. β της 
παρουσας. 

59 Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας. 
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος της προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

60  Πρβ. υποσημειωση για προκηρυξη συμβασης στο αρθρο 2.1 της παρουσας. 
61 Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12 

αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωση δημοσιευσης προκηρυξης συμφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι την  31/12/2017 σε δυο ημερησιες εφημεριδες και 
στον περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοτητα Δ της εγκυκλιου με 
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

62 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν 
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ.  

63  Κατ’ αντιστοιχια με τα ουσιωδη χαρακτηριστικα του εργου συμφωνα με το αρθρο 11 της 
παρουσας (αναφερεται η κατηγορια η οι κατηγοριες στις οποιες εμπιπτει το εργο συμφωνα με το 
αρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοτερους ορους του αρθρου 76 ν. 4412/2016). 

64  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016. 
65 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 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. 

66 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυο εδαφια του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το 
αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

67 Πρβ. αρθρο 73 παρ. 2 περιπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποια προστεθηκε με το αρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

68  Επισημαινεται οτι η εν λογω προβλεψη για παρεκκλιση απο τον υποχρεωτικο αποκλεισμο  
αποτελει δυνατοτητα της αναθετουσας αρχης (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περιπτωση που δεν επιθυμει να προβλεψει τη σχετικη δυνατοτητα, η αναθετουσα αρχη διαγραφει 
την  παραγραφο αυτη. 

69 Επισημαινεται οτι  η εν λογω προβλεψη για παρεκκλιση απο τον υποχρεωτικο αποκλεισμο  
αποτελει δυνατοτητα της αναθετουσας αρχης (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περιπτωση που δεν επιθυμει να προβλεψει τη σχετικη δυνατοτητα, η αναθετουσα αρχη διαγραφει 
την παραγραφο  αυτη. 

70  Οι λογοι της παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητικους λογους αποκλεισμου συμφωνα με το 
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, η αναθετουσα αρχη δυναται να επιλεξει εναν, 
περισσοτερους, ολους η ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου συνεκτιμωντας 
τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα της υπο αναθεση συμβασης (εκτιμωμενη αξια αυτης, ειδικες 
περιστασεις κλπ), με σχετικη προβλεψη στο παρον σημειο της διακηρυξης.  

71  Σημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικος λογος αποκλεισμου τιθεται στη διακηρυξη μονο για 
συμβασεις εργων προϋπολογισμου εκτιμωμενης αξιας ανωτερης του 1.000.000,00 ευρω  και στην 
περιπτωση αυτη συμπληρωνεται στο Μερος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

72  Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποια προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επισης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο της Αρχης (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
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09Β) σχετικα με την αποφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριου 2018 στην υποθεση C-124/2017 Vossloh, 
ιδιως σκεψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

73  Υπενθυμιζεται οτι  αναφορα στην παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στην περιπτωση που η 
Αναθετουσα Αρχη επιλεξει καποιον απο τους δυνητικους λογους αποκλεισμου. 

74  Επισημαινεται οτι ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης, πλην της καταλληλοτητας για την ασκηση 
επαγγελματικης δραστηριοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
ειναι προαιρετικα για την αναθετουσα αρχη και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το 
αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να 
διαμορφωνονται κατα τροπο, ωστε να μην περιοριζεται δυσαναλογα η συμμετοχη των 
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στους διαγωνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου 
των κριτηριων καταλληλοτητας των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τις 
αναθετουσες αρχες, οι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως η αρχη της ισης μεταχειρισης των 
συμμετεχοντων, της αποφυγης των διακρισεων, της διαφανειας και της αναπτυξης του ελευθερου 
ανταγωνισμου. Τα κριτηρια επιλογης του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονται κατα τη διαδικασια 
ελεγχου της καταλληλοτητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συμβαση (κριτηρια “on/off”).  

75  Όπως αυτο ισχυει κατα τα αναλυτικα οριζομενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδιως κατα την μεταβατικη 
περιοδο εφαρμογης του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(αρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, οπως ισχυει). 

76   Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, οπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

77   Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι 
φορεις διαθετουν την αναγκαια οικονομικη και χρηματοδοτικη ικανοτητα για την εκτελεση της 
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της 
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω 
απαιτησεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του 
ΜΕΕΠ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και 
την εναρξη ισχυος του π.δ. του αρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαινεται οτι, εφοσον η 
αναθετουσα αρχη επιλεξει την παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο 
των απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικες επιχειρησεις, πρεπει να 
περιγραψει αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτησεις και για τις αλλοδαπες εργοληπτικες 
επιχειρησεις. 

78 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι 
φορεις διαθετουν την αναγκαια τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα για την εκτελεση της 
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της 
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω 
απαιτησεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε 
ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την 
καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και την εναρξη ισχυος του π.δ. του αρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαινεται οτι,  εφοσον η αναθετουσα αρχη επιλεξει την 
παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο 
των απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικες επιχειρησεις (πχ. στελεχωση), 
πρεπει να περιγραψει αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτησεις και για τις αλλοδαπες εργοληπτικες 
επιχειρησεις.  

79 Προαιρετικη επιλογη: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και 
συμπληρωνεται συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι ολες οι απαιτησεις 
πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

80  Το εδαφιο αυτο προστιθεται κατα την κριση της αναθετουσας αρχης συμφωνα με το αρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται. 

81 Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν 
συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
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117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

82 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποια προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σημειωνεται οτι η προθεσμια των 10 ημερων που αναγραφεται στο παρον σημειο αφορα μονο τον 
χρονο υπογραφης του ΕΕΕΣ και σε καμια περιπτωση δεν συνδεεται με τη συνολικη προθεσμια 
υποβολης των προσφορων, με την εννοια οτι οι οικονομικοι φορεις εχουν τη δυνατοτητα να 
υποβαλλουν την προσφορα τους οποτεδηποτε κατα την ως ανω προθεσμια. 

83  Επισημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου 
φορεα. Εξακολουθει να υφισταται η δυνατοτητα να υπογραφεται το ΤΕΥΔ απο το συνολο των 
φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

84  Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιο προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
85  Η υποχρεωτικη αντικατασταση του τριτου, ως προς την παρ. 4, εναποκειται στη διακριτικη 

ευχερεια της αναθετουσας αρχης, εφοσον δε δεν την επιθυμει, απαλειφεται η αναφορα στην παρ. 4 
στο παρον σημειο. Πρβλ. αρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

86 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπεριπτωση αε του ν. 4605/2019..   

87 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

88  Εφισταται η προσοχη των αναθετουσων αρχων στο οτι πρεπει να ζητειται η προσκομιση 
δικαιολογητικων προς αποδειξη μονο των λογων αποκλεισμου και των κριτηριων επιλογης που 
εχουν τεθει στην παρουσα διακηρυξη. Επισημαινεται, περαιτερω, οτι, η αναθετουσα αρχη δυναται, 
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει απο προσφεροντες, σε οποιοδηποτε χρονικο 
σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα, οταν 
αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας. 

89 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

90  Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας 
ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που αφορουν 
τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν τοσο την κυρια οσο και την επικουρικη 
ασφαλιση."  

91  Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

92  Λαμβανομενου υποψη του συντομου, σε πολλες περιπτωσεις, χρονου ισχυος των πιστοποιητικων 
φορολογικης ενημεροτητας, οι οικονομικοι φορεις μεριμνουν να αποκτους εγκαιρως 
πιστοποιητικα που να καλυπτουν και τον χρονο υποβολης της προσφορας, συμφωνα με τα 
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να τα υποβαλουν, εφοσον 
αναδειχθουν προσωρινοι αναδοχοι. Τα εν λογω πιστοποιητικα υποβαλλονται μαζι με τα υπολοιπα 
αποδεικτικα μεσα του αρθρου 23 απο τον προσωρινο αναδοχο μεσω της λειτουργικοτητας της 
«Επικοινωνιας» του υποσυστηματος. 

93 Οι υπευθυνες δηλωσεις του παροντος τευχους φερουν εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη 
υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη που υποστηριζεται απο εγκεκριμενο 
πιστοποιητικο (Πρβλ. αρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

94  Πρβλ. ομοιως  ως ανω υποσημειωση για τα πιστοποιητικα φορολογικης ενημεροτητας 
95 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
96 Πρβ αρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
97  Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου. 
98 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
99  Με εκτυπωση της καρτελας “Στοιχεια Μητρωου/ Επιχειρησης”, οπως αυτα εμφανιζονται στο 

taxisnet. 
100 Η πλατφορμα της Ευρωπαϊκης Επιτροπης eCertis για την αναζητηση ισοδυναμων πιστοποιητικων 

αλλων κρατων-μελων της Ε.Ε ειναι διαθεσιμη, χωρις κοστος, στη διαδρομη. 
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https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαινεται οτι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ο αρμοδιος εθνικος 
φορεας για την καταχωρηση και τηρηση των στοιχειων του eCertis για την Ελλαδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο της Αρχης στον ακολουθο συνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

101  Εφοσον η αναθετουσα αρχη τις επιλεξει, ολες η καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου. 
102  Επισημαινεται οτι η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι 

συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη 
συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης.  

103 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου. 
104 Η υποχρεωση προσκομισης δικαιολογητικων ονομαστικοποιησης μετοχων, εφοσον προκειται για 

συμβασεις εκτιμωμενης αξιας ανω του 1.000.000,00 ευρω, αφορα μονο στις ανωνυμες εταιρειες 
που λαμβανουν μερος στο διαγωνισμο, ειτε προκειται για μεμονωμενους υποψηφιους, ειτε για 
μελη ενωσεων Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες που ειναι εισηγμενες στο 
Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου υπευθυνη δηλωση του 
νομιμου εκπροσωπου τους. 

105 Πρβ παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

106  Εφοσον συντρεχει περιπτωση λογω του προϋπολογισμου της συμβασης, πρεπει να προβλεπεται 
και η δυνατοτητα συμμετοχης επιχειρησεων εγγεγραμμενων στα Νομαρχιακα Μητρωα (βλεπετε 
αρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιπτωση αυτη να τιθεται η αντιστοιχη προβλεψη. 

107 η οποια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις του ν. 3669/2008 και φερει συγκεκριμενο 
χρονο ισχυος. 

108 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

109  Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

110  Πρβλ. ομοιως προηγουμενη υποσημειωση 
111 Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 22.Ε συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα με 

το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
112 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
113  Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχη σε 

διαγωνισμους δημοσιων εργων χορηγειται σε καθε εργοληπτικη επιχειρηση εγγεγραμμενη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροτητα πτυχιου», η οποια, σε συνδυασμο με τη βεβαιωση εγγραφης που εκδιδεται 
απο την υπηρεσια τηρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισημο καταλογο αναγνωρισμενων 
εργοληπτων» [...] και απαλλασσει τις εργοληπτικες επιχειρησεις απο την υποχρεωση να 
καταθετουν τα επιμερους δικαιολογητικα στους διαγωνισμους.” Επισημαινεται οτι, συμφωνα με 
το αρθρο 22 ( Τροποποιησεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωτο 
εδαφιο της περιπτωσης 31 της παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ως εξης: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε ισχυ μεχρι την 
εκδοση του προεδρικου διαταγματος του αρθρου 83, των παραγραφων 4 και 5 του αρθρου 20 και 
της παραγραφου 1 α του αρθρου 176». 

114 Στην περιπτωση ομως που η Ενημεροτητα Πτυχιου δεν καλυπτει τις εισφορες επικουρικης 
ασφαλισης, τα σχετικα δικαιολογητικα υποβαλλονται ξεχωριστα. 

115 Μονο στην περιπτωση που εχει επιλεγει απο την αναθετουσα αρχη ως λογος αποκλεισμου. 
116 Επισημαινεται οτι ο οικονομικος φορεας παραγει απο το υποσυστημα το ηλεκτρονικο αρχειο 

«εκτυπωσεις» των Δικαιολογητικων Συμμετοχης σε μορφη αρχειου Portable Document Format 
(PDF), το οποιο υπογραφεται με εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη η προηγμενη 
ηλεκτρονικη υπογραφη με χρηση εγκεκριμενων πιστοποιητικων και επισυναπτεται στον 
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(υπο)φακελο της προσφορας «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» (Πρβλ αρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

117 Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιηθηκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

118 Πρβλ και αρθρο 165 ν. 4412/2016. 







                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1
Ο    

  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
                                                                   

Συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του N. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» 

προϋπολογισμού 74.000,00€ 
Στη Λαμία σήμερα την 3

ην  
 Δεκεμβρίου   2020 ημέρα Πέμτπη  και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογραφόμενοι: 

1) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος 
2) ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος 
3) ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος 

που συγκροτούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
387/2019  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, δεν παρέστη ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Φθ/δας, 
συνήλθμε στο γραφείο της υπηρεσίας αυτής που γίνονται οι διαγωνισμοί για την διεξαγωγή του 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 74.000,00€  σύμφωνα με την 
αριθ.  64/20  τεχνική μελέτη. 

 
Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών, όπως στη διακήρυξη ορίζεται, η Επιτροπή 

κηρύσσει τη λήξη της υποβολής των προσφορών. 
 
Προσήλθαν και κατέθεσαν συνολικά πέντε (5) οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων τρεις στο πρωτόλλο 

του Δήμου.  Ελέγχθηκε ότι υποβλήθηκαν τα εξής:  
1) η αίτηση υποβολής της προσφοράς   
2) ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα εξής: α. φακέλος δικαιολογητικών 

συμμετοχής και β. φακέλος οικονομικής προσφοράς. 
 
Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των οικονομικών φορέων που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1

1 

 
ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

Χ
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Χ
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Χ
Χ 24372 
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ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞ ΑΔΑΤ 
ΑΑ 976410  
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ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓ 
ΑΔΑΤ Χ982351 

3
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Χ
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Χ
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Μέσω Πρωτοκολλου  αριθ. 
49232/3-12-     Ώρα: 09,33 
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ΓΩΓΟΣ  Κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Χ
Χ 

Χ
Χ 

Χ
Χ 2445 

2
2η 

χ
χ 

Μέσω Πρωτοκολλου  αριθ.  
49241/3-12-20    Ώρα:9,47 

 
5 

 
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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Χ

Χ 
Μέσω Πρωτοκολλου  αριθ.  
49243/03-12-20 Ώρα: 09,49 

 



       
Με τον παραπάνω ελέγχθηκε : 
Α) η τάξη της εργοληπτικής επιχείρησης ή η τάξη του εργολαβικού πτυχίου και κατηγορία αυτών 
Β) ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος  
Γ) καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και μονογραφή της  οικονομικής 

προσφοράς του  συμμετεχόντα και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία για τον  διαγωνιζόμενο. Προέβη 
επίσης σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής ενιαίου  ποσοστού  έκπτωσης.  

       
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά καταχωρήθηκε στον παρακάτω δεύτερο πίνακα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρισης ή 
ονοματεπώνυμο εργολάβου 

Ενιαίο  ποσοστό 
έκπτωσης 

 1 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   39,00% 

 2 ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   21,00% 

 3  ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   14,00% 

 4 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  10,00% 

 5 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   7,00% 

       
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης. 
Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν  δεκτοί.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή, για 

την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, τον «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑ» για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» με ενιαίο ποσοσττό έκπτωση 39,00%. 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. Η Οικονομική Επιτροπή,  

κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του παρόντος πρακτικού με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1ζ. της διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 

        
Τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Λαμία   03/12/2020 
 

Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
 
 

ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ 
  



  

Σελίδα 1 από 3 

 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση       : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ.Κωδ.        :   35 131  ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες  : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΓΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
Τηλ                :  2231351548 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π ρ ο ς  

Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  
 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:   

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» 
  

Στις 03/12/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει 
τιμής, για την κατασκευή του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης  74.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Κ.Α. 30.7333.0046 πίστωση 
60.000,00€ ΣΑΤΑ ΠΕ  Στοιχεία Πρωτογενούς Αιτήματος: ημερομηνία αιτήματος 21-10-2020 
ΑΔΑΜ 20REQ007513529 - Κωδικός CPV 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες και με όρους 
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ.  44573/05-11-2020  (ΑΔΑΜ: 
20PROC007642746) διακήρυξη και την αριθ.  64/20    μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου. 

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν φάκελο προσφοράς για τον 
ανωτέρω διαγωνισμό, είναι οι ακόλουθοι: 

 

Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή 
ονοματεπώνυμο εργολάβου 

 1 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 2 ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  

 3  ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 4 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 5 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 
 
Στις 03/12/2020 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 387/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων,  
προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς» και διαπίστωσε ότι ο κάθε ένας απ’ αυτούς 
περιείχε: 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής (ΤΕΥΔ) 
2. Οικονομική Προσφορά. 
 
Εν συνεχεία, ελέγχθηκαν:   
Α) η τάξη της εργοληπτικής επιχείρησης ή η τάξη του εργολαβικού πτυχίου και κατηγορία 

αυτών 
Β) ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος  
Γ) καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
    



  

Σελίδα 2 από 3 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και μονογραφή της 
οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία για τον 
διαγωνιζόμενο.  

 
Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στο παρακάτω δεύτερο πίνακα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ κατά σειρά μειοδοσίας. 
 

Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή 
ονοματεπώνυμο εργολάβου 

Σύνολο δαπάνης κατά τη 
προσφορά ή ποσοστό έκπτωσης 

 1 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   39,00% 

 2 ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   21,00% 

 3  ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   14,00% 

 4 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  10,00% 

 5 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   7,00% 

  
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης,.  
 
Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί.  
                
Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 03/12/2020 1ο 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, που αφορά την 
κατασκευή του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017  

 
και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

 
1) Την  έγκριση του από 03/12/2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ».  

2) Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, τον «ΧΕΙΜΑΡΑ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟ»  με έκπτωση 
39,00%. 

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 03/12/2020 1ου  Πρακτικού σε όλους 
τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1ζ. 
της διακήρυξης.  

 

Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή 
ονοματεπώνυμο εργολάβου 

Ταχυδρ. Διεύθυνση Τρόπος επικοινωνίας 

1) ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Αινιάνων 2  
 
Τ.Κ.35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.: 2231022222 
Fax: 2231022222 
e-mail: 
info@cheimarastechniki.gr  

2) ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ποσειδώνος 22  
Τ.Κ. 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.: 2231023663 
e-mail: 
tkoustopanos@gmail.com 

3) ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πλ. Ελευθερίας 15  
Τ.Κ. 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.: 2231020154 
Fax: 2231050468 
e-mail: 
pagogos@gmail.com 

4) ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παλαιολόγου 18 
Τ.Κ. 35132 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.- Fax: 2231045129 
e-mail: 
gprovop@gmail.com 

5) ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μανωλίδου 1 
Τ.Κ. 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.: 2231044319 
e-mail: 
thanmoustakas@gmail.com 
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mailto:thanmoustakas@gmail.com
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
Το από 03/12/2020 1ο  Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού                  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε. Δ. 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 

 

 
                                                                                        

 

                                                                                        

 

 

 



                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2
Ο
     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

                                                                   

Συνοπτικού διαγωνισμού στις 10/11/2020, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, για τον 

έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» Αριθ. Μελέτης. 56/2020. Προϋπολογισμού 61.700,00€ 
Κ.Α. 30.7321.0014 πίστωση ΣΑΤΑ ΠΕ 25.000,00€ για το 2020. 

Στη Λαμία σήμερα την  01-12–2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογράφοντες: 
1) ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ως Πρόεδρος 
2) ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ ως μέλος 
3) ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, ως μέλος 

που συγκροτούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
387/2019 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 
επί της αριθ. 502/2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΛΩΛΚ-Μ3Β) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στο 
γραφείο της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων (όπου διενεργήθηκε ο διαγωνισμός) για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού της 

10
ης

 /11/2020. 
Η επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016 και το άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης,  

πρέπει να προβεί στον  έλεγχο δικαιολογητικών  του  προσωρινού αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ο 
οποίος προσεκλήθη με το αριθ. 47104/20-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
του Δήμου Λαμιέων για την υποβολή των δικαιολογητικών της σε σφραγισμένο φάκελο, με αριθμό 
Πρωτοκόλου προς την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ.  48576/30-11-2020,  στις 01/12/2020 και 
προέβη στην αποσφράγισή του, όπου βρέθηκαν τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  

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

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

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

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

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

Λαμία, 01 – 12 – 2020  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥ 
 
 
 

ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ 
 



                                                                                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 2020 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ. : 35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  
  ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ 
 Τηλ. :  2231351548 
 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

 
Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  

 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση του 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» 

 
Στις 10/11/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 

κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει 
τιμής, για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» προϋπολογισμού 61.700,00 € (με ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με 
την αρ. 56/2020 μελέτη και με όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. 
πρωτ. 43363/29-10-2020 & ΑΔΑΜ:20PROC007556260 διακήρυξη της μελέτης της Δ/νσης 
Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 
1) πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ007428820 
2) Κωδικός CPV 45000000-7-  
3) ΑΦΜ 079250883 Αναδόχου        
4) συνολικό κόστος μετά την έκπτωσης  31.728,90 € χωρίς ΦΠΑ 24% -  
5) Κ.Α.30.7321.0014   Προϋπολογισμού  
 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν φάκελο προσφορών για τον 

ανωτέρω διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Στις 10/11/2020 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 387/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΑΔΩΛΚ-6ΡΡ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς 
και των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και 
μονογραφή της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα  και ανακοίνωσε τα επιμέρους 
στοιχεία για τον διαγωνιζόμενο.  



Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, στον 
μοναδικό μειοδότη.  

Ο συμμετέχων έγινε δεκτός, σύμφωνα με το από 10–11–2020 1ο Πρακτικό, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αρ. 502/2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΛΩΛΚ-Μ3Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο μειοδότης «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έκπτωση 
36,23%. 

Δεν ασκήθηκε ένσταση κατά της ως άνω 502/2020 Απόφασης, στο οριζόμενο με τη 
διακήρυξη χρονικό διάστημα, και εν συνεχεία η αναθέτουσα αρχή προέβη στην πρόσκληση του 
προσωρινού αναδόχου: «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με το αριθ. 47104/20-11-2020 έγγραφο 
Δ.Υ.Τ.Ε., για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

  Η Επιτροπή παρέλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ. 48576/30-11-2020 και 
προέβη στην αποσφράγιση του.  

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης, ως εκ τούτου,  

 
προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

 
1) Την έγκριση του από 01-12-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Έργων για  το έτος  2020, για το έργο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ».  

2) Την κατακύρωση της σύμβασης τον οικονομικό φορέα «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με 
ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις εκατό (36,23%)  
 
 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το από 01-12-2020 2ο Πρακτικό 

Λαμία, 01-12-2020 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ. 
 
 
 
 
 

ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 



                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
3o     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) 
                                                                   
       Συνοπτικού διαγωνισμού την   1-12-2020 σύμφωνα με το άρθρο 80 του N. 4412/2016, για τον έλεγχο 
δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου  για την παροχή της τεχνικής-επιστημονικής υπηρεσίας: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» Αριθ. Μελέτης.  39/2020. Προϋπολογισμού 74.157,83€   Κ.Α. 
30.6162.0062 πίστωση 74.157,83€. 
 
   Στη Λαμία σήμερα την 1  / 12 / 2020 ημέρα  Τρίτη    και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογραφόμενοι: 
1)   ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                              Τοπογράφος      Μηχ/κός           ως Πρόεδρος 
2)   ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ                               Πολιτικός      Μηχανικός ΤΕ            ως μέλος 
3 )  ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                Πολιτικός      Μηχανικός             ως μέλος 
        που συγκροτούν την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
416/6-10-200  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  συνήλθαν στο γραφείο της υπηρεσίας αυτής που 
γίνονται οι διαγωνισμοί για την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την παροχή της τεχνικής-επιστημονικής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» 
προϋπολογισμού 74.157,83 € σύμφωνα με την αριθ.  39/2020  τεχνική μελέτη. 
   Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 103 του N. 4412/2016, και το άρθρο 3.2 της διακήρυξης  πρέπει να 
προβεί στον  έλεγχο δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου «Ένωση Οικονομικών Φορέων 
ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ-ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» ο οποίος 
προσεκλήθηκε με το αριθ 46907/19-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων   για την  υποβολή  σε σφαγισμένο φάκελο με  αριθμό Πρωτοκόλου  προς την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
  Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ. 47738 /25-11-2020,  και προέβηκε στην 
αποσφάγισή του,  όπου βρέθηκαν τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  

1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου  
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα 
4. Πιστοποιητικα ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

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

5. Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.2.8  της διακήρυξης περί μη 
αποκλεισμού. 

6. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
7. Απόδειξη οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας (άρθρο 2.2.4) 
8. Κατάλογος έργων-βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (άρθρο 2.2.5) 
9. Ομάδα Τεχνικού Συμβούλου (άρθρο 2.2.5) 
10. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (άρθρο 2.2.6) 

 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος πληρεί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 3.2   της Διακήρυξης. 
   Τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

Λαμία      1-12 -2020 
Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
                      ΡΙΖΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                             ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ  
 

  
 

                                                                                            ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



 



                                                                                                     ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                                                                         Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 

                                                                                                             Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση       : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.         :   35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες   :  ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 Τηλ                 :  223351542 
 

  

Ε    Ι   Σ    Η    Γ     Η     Σ    Η 
Π  Ρ Ο  Σ 

 
ΤΗΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ      ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή της τεχνικής-
επιστημονικής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
 
        Στις  22/10/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της τεχνικής-επιστημονικής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 74.157,83 €(με ΦΠΑ 24%)  
σύμφωνα με την αριθ.  39/2020  τεχνική μελέτη  και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί 
περιλαμβάνονται στην  αριθ. πρωτ.37591/25-9-2020 διακήρυξη  με ΑΔΑΜ:20PRO007408411 
της  αριθ. 39 /2020 μελέτη  Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 
1)πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ00007233471   
2)Κωδικός CPV 71311200-3 
3)συνολικό κόστος έκπτωσης  χωρίς ΦΠΑ 24% -  
4)Κ.Α.  30.6162.0062   Προϋπολογισμού  
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν  φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΦΟΡΕΑ 

1 
Ένωση Οικονομικών Φορέων 
ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ-
ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ 

Στις 22/10 /2020 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών που συγκροτούν την Επιτροπή 
διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 416/6-10-2020  Απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των 
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και 
μονογραφή της  οικονομικής  προσφοράς  του  συμμετέχοντα.  
      Κατόπιν  η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης,  
       Ο συμμετέχοντας έγινε δεκτός και συντάχθηκε το από   22/10/2020 1ο &2Ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου παροχής 
της τεχνικής-επιστημονικής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017. 
            Με την αριθ  469  /2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από   22/10 
/2020 1ο & 2Ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 



παροχής της τεχνικής-επιστημονικής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ» και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, η  Ένωση Οικονομικών Φορέων 
ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ-ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ 

 
     Ο προσωρινός ανάδοχος Ένωση Οικονομικών Φορέων ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και 
Μελετητές ΑΕ-ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ,  προσκλήθηκε με το αριθ. 46907 /  19-11 
-2020  έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων   για την  
υποβολή,  σε σφραγισμένο φάκελο με  αριθμό Πρωτοκόλλου  προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2-της διακήρυξης. 
  Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ . 47738 /25-11-2020 και προέβηκε 
στην αποσφράγιση του και στην σύνταξη του 3ου Πρακτικού για τον έλεγχο των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών . 
      .  
 
                                                 Μετά τα παραπάνω 

                     προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

 Την έγκριση του από 1-12-2020, 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
παροχής της τεχνικής-επιστημονικής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ» και την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων : 
1) «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ»(δ.τ: «ΝΑΜΑ ΑΕ») με ΑΦΜ 
094284920 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ Αθηνών.   
και  
2) «ΕΡΑΣΜΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ»(δ.τ 
«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» ), με ΑΦΜ 099841510 Δ.Ο.Υ.  Ψυχικού, 
με συνολική προσφορά 65.224,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :                                                                                  ΛΑΜΙΑ 1-12- 2020 
 Το από 1-12-2020 3Ο   Πρακτικό                                                Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ε. Δ. 

   διενέργειας διαγωνισμού 

 

                                                                                                           ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

 
 

 

 











   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
Υπόμνημα – Εισήγηση  

Της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
 

Προς 
  

Την Οικονομική Επιτροπή 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου». 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ. 9α του 

άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, 

τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου : 

«Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου». 

 

Α) Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2018 
μελέτη προϋπολογισμού 410.634,44 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 440/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης του έργου. 

3. Στις 26-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΚ-ΣΒ1) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ 
Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.  

4. Η αρ. 22398/03-06-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005051966) του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 224.729,89€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες. 

5. Με την αρ. 486/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η 
παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 28/4/2020. 

6. Με την αρ. 100/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η 
παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 26/8/2020. 

7. Με την αρ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛΚ-ΖΥΖ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 3η παράταση 
χρόνου περαίωσης του έργου έως την 25/10/2020. 

8. Με την αρ. 300/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΝΩΛΚ-ΚΘ1) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 4η παράταση 
χρόνου περαίωσης του έργου έως την 23/01/2020 

 
Β)  Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών 

Με την αρ. 37653/25-09-2020 αίτησή της η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε 

αποζημίωση λόγω βλαβών στο έργο που προκλήθηκαν λόγω των καιρικών φαινομένων 

που έπληξαν την περιοχή του έργου στις 19-9-2020. Με την εν λόγω αίτηση δηλώθηκε το 

είδος και η έκταση των βλαβών στο έργο, περιγράφηκε η αιτία των βλαβών που 

χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση της βλάβης, η 



οποία εκτιμήθηκε στο ποσό των 21.830,00€ με ΦΠΑ και δηλώθηκε αίτημα αποζημίωσης 

για την αποκατάστασή τους. 

Με την αρ. 227/2020 (ΑΔΑ: 69ΓΜΩΛΚ-8ΟΝ) Απόφαση Δ.Σ. συστήθηκε επιτροπή 
διαπίστωσης βλαβών του έργου λόγω καιρικών φαινομένων η οποία προέβη σε επιτόπια 
εξέταση σε αντιπαράσταση με την ανάδοχο κοινοπραξία του εν λόγω έργου και συνέταξε 
το από 15/10/2020 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης  Βλαβών από ανωτέρω βία στο έργο : 
«Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου» σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός 
προϋπολογισμού των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών προκύπτει 11.762,21€ με 
Φ.Π.Α. 24%. (Καθαρό ποσό: 9.485,65€, Φ.Π.Α.: 2.276,56€). 

 

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 

 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία του έργου : 

«Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γώγος 

Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος, με δαπάνη εργασιών αποκατάστασης των βλαβών 

ποσού 11.762,21€ με Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

Λαμία,  08 – 12 – 2020 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 Λαμία,  08 – 12 – 2020 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 



Σελίδα 1 από 2 
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 22313-51553 
e-mail: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
 

Εισήγηση  

Προς 

 Την Οικονομική Επιτροπή 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ». 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ. 9α του 
άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των 
δήμων, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του 
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ». 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων  με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 
285.000,00 €  μαζί με τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1. 

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος 
ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. 

Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ:91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του  διαγωνισμού και 
ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην  Τεχνική Εταιρεία 
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

Την 07/04/2020  υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για 
ποσόν 146.983,00 €  με τον Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 02-11-2020. 

Με την αριθ. 297/2020 (ΑΔΑ:6ΚΖΟΩΛΚ-ΘΤ2) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης έως την 02-03-2021. 

 
 
2.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ  

Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 38151/29-09-2020 Δήλωση 
Βλαβών από ανωτέρω βία, με την οποία δηλώθηκε το είδος και η έκταση των βλαβών 
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στο έργο, περιγράφηκε η αιτία των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία (στις 
19/09/2020 επικρατούσαν ασυνήθιστα κακές συνθήκες με έντονη και συνεχής 
βροχόπτωση για πολλές ώρες),  καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση της βλάβης, 
η οποία εκτιμήθηκε στο ποσό των 5.315,25€ με ΦΠΑ και τέλος δηλώθηκε αίτημα 
αποζημίωσης για την αποκατάστασή τους.  

Με την αριθμ. 289/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, η οποία προέβη σε επιτόπια εξέταση σε 
αντιπαράσταση με την ανάδοχο εταιρεία του εν λόγω έργου και συνέταξε το από 
25/11/2020 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης  Δηλωθεισών Βλαβών από ανωτέρω βία στο 
έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».  

Η δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών ανέρχεται στο ποσό των 
5.764,21€ με ΦΠΑ (4.648,56+*1.115,65 ΦΠΑ). 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 
Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 
με δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών ποσού 5.764,21€ με ΦΠΑ.   

 
Λαμία,       -12-2020 

Ο αρμόδιος  υπάλληλος  
 
 
 
 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

Λαμία,       -12-2020 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος μηχανικός 

Λαμία,      -12-2020 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων μηχανικός 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡ. 
ΤΙΜ.

ΚΩΔ. 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘΕΩ- 

ΡΗΣΗΣ

ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ                 
(ΕΥΡΩ)

1
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες 1.1 ΟΔΟ Α-4.1 ΟΔΟ-1212 m3 280,00 3,75 1.050,00

2 Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους

1.2 ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ-
3121.Β

m3 196,64 12,97 2.550,42

3 Βάση πάχους 0,10 m 
(Π.Τ.Π. Ο-155)

1.3 ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΙΚ 7755 m2 1.512,60 2,67 4.038,64

7.639,06

3.699,60
3.939,46

709,10

4.648,56

Σύνολο εργασιών αποκατάστασης : 

Σύνολο :

Αφαιρείται Έκπτωση 48,43% :

Γ.Ε. & Ε.Ο.18% :

ΣΥΝΟΛΟ :  

































Εισήγηση  
 

Προς 
 την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του :  7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ – Γ΄ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΣΤΙΒΟΥ & ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».  
 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του 

άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων 

(«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

συμβάσεων,…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του :  7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ – 

Γ΄ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ & ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
     Η μελέτη του έργου με αριθ. 38/2009 συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Λαμίας  με 
προϋπολογισμό 1.680.000,00 € μαζί με το  Φ.Π.Α. Το έργο δημοπρατήθηκε την 01/12/009 
όπου μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση  σαράντα έξι και τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό 
(46,34%). Με την αρ. 702/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαμίας 
εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. Η σύμβαση εκτέλεσης του 
έργου μεταξύ του Δήμαρχου Λαμιέων κ. Γεώργιου Κοτρωνιά και της αναδόχου Κ/Ξ 
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ υπογράφηκε με το αρ. 20922/29-
04-2010 αντί του ποσού των 934.890,00 € με Φ.Π.Α.  
Την 23-11-2020 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Συμβαση του έργου αντί ποσού 
37.743,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
         Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού , και η 1η συμπληρωματική σύμβαση από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ  με Κ.Α.:61.7326.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων. 
Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 7ου Α.Π.Ε. 
       Ο 7ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:  
1) Το συνολικό ποσό δαπάνης αναθεώρησης του έργου.  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος: Ρίζος Σωτήριος  
Τηλ.: 2231351542, Fax : 2231022465 
Ηλ. Ταχυδρ.: rizos@lamia-city.gr 
 

 
 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές 
Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



2) Τις τελικές ποσότητες  που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου οι οποίες καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων της  
Συμπληρωματικής Σύμβασης. 
   Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 982.133,94€ . 
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 7ου ΑΠΕ  
 
             Ο παρών 7ος Α.Π.Ε . παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 7.661,98 + 1.838,87 
ΦΠΑ = 9.500,85€ και είναι αποκλειστικά δαπάνη αναθεώρησης . 
         
                                                Μετά τα παραπάνω προτείνεται, 
                       Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ – 
Γ΄ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ & ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», συνολικής δαπάνης 
982.133,94€,ο οποίος παρουσιάζει αύξηση  κατά 9.500,85€ έναντι του αρμόδια 
εγκεκριμένου 6ου ΑΠΕ , η οποία αύξηση είναι αποκλειστικά δαπάνη αναθεώρησης. 
 
 
 
 
    -12-2020 
 Ο συντάξας 

    -12-2020 
 Η αναπλ. προϊστάμενη Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
 
 
Σωτήριος Ρίζος  
Τοπ. μηχανικός 

  
 
 
 
Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



 

 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 22313-51556 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 

Εισήγηση  
προς  

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού 
καταστήματος Ελευθεροχωρίου». 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί 
αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο 
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου». 
 
1. Ιστορικό   

1. Η αριθμ. 33/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 25.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. 

2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις  04-09-2018, όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  με ποσοστό έκπτωσης 56,81% επί των τιμών του τιμολογίου. 

3. Με την 383/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων έγινε η έγκριση του 
1ου πρακτικού. 

4. Με την αριθμό 430/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 
2ο πρακτικό για το υπ’ όψη έργο – κατακύρωση αναδόχου. Την 05-12-2018 υπογράφτηκε η 
σύμβαση ποσού 10.798,27 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

5. Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την αρ. 272/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
6. Για το έργο εκδόθηκε η από 03-09-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία 

το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα. 
7. Με την αρ.302/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 
 
2.  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπεγράφη στις 04/12/2020 από την επιτροπή που ορίστηκε με 
την αρ. αριθμ. 290/2020 (ΑΔΑ: ΩΥ03ΩΛΚ-ΣΧΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.  

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος 
Ελευθεροχωρίου», αναδόχου κ. Στεργιόπουλου Χρήστου. 

 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 

Μυλωνής Ιωάννης 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 
της 

Δ.Υ.Τ.Ε. 
 
 
 
 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ , ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη 
Τηλ.: 2231351550 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

  
Εισήγηση  

Προς 
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή τροποποιημένου αιτήματος χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα  στην Πρόσκληση VIII «Εκπόνηση μελετών 
και υλοποίηση μέτρων και μέσων  πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 
χώρας» 
 

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.» τίθενται υπόψη σας τα 
κάτωθι: 
  

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών εξέδωσε την με αριθ. πρωτ. 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VIII με 
την οποία καλούσε τους ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 
χώρας» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων την 31η Δεκεμβρίου 
2019 σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. 
66373/25.09.19). 

2. Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου, συνεκτιμώντας τις 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες των σχολικών 
μονάδων, εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών 
Πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιέων», που 
περιλαμβάνει μελέτες ενεργητικής, παθητικής πυροπροστασίας, αποτυπώσεις και 
τεύχη δημοπράτησης  για  τα παρακάτω σχολεία: 

 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ   

1 5ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 10, ΛΑΜΙΑ 

2 7ο ΦΡΑΝΤΖΗ 42, ΛΑΜΙΑ 

3 21ο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ 

4 22ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 ,ΡΟΔΙΤΣΑ 
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5 28ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΛΑΜΙΑ 

6 ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 

7 17
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΑ   

1 1ο ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑ 

2 2ο ΥΨΗΛΑΝΤΗ 27, ΛΑΜΙΑ 

3 10ο ΟΘΩΝΟΣ 46, ΛΑΜΙΑ 

4 17ο ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑ 

5 23ο ΣΕΦΕΡΗ 1, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 

6 25ο ΑΝΘΗΛΗ 

7 ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ    

1 4ο ΠΑΡΔΑΛΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ΛΑΜΙΑ 

2 6ο ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 2, ΛΑΜΙΑ 

3 8ο ΡΟΔΙΤΣΑ 

 

ΛΥΚΕΙΑ   

1 1ο ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6, ΛΑΜΙΑ 

2 3ο ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ Γ., ΛΑΜΙΑ 

3 4ο ΠΑΡΔΑΛΗ 4, ΛΑΜΙΑ 

 
3. Με την αριθ  515/2019 (ΑΔΑ:6ΑΣΩΩΛΚ-Σ7Σ) απόφαση Δ.Σ,  

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση VIII του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (πυροπροστασία σχολικών μονάδων) 
που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως παραπάνω ήτοι 
αίτημα χρηματοδότησης μόνο για την χρηματοδότηση των μελετών του 
παραπάνω καταλόγου των σχολείων  

 ΕΓΚΡΙθΗΚΕ η χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου σε περίπτωση 
που η μελέτη υπερβεί το ποσό της χρηματοδότησης του Προγράμματος, 

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ο κ. Δήμαρχος για την υπογραφή του αιτήματος 
ένταξης του έργου, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο 
για την πληρότητα σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση. 

4. Με το αρ. πρωτ. πρωτ. 54040/27-12-2019  έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, 
υποβλήθηκε αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη του έργου με 
τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Λαμιέων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση VIII. 

5. Στο από 26/11/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Πρόσκληση VIII  του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ 
(πυροπροστασία σχολικών μονάδων)-Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»  αναφέρεται: 
«Δεδομένου ότι ο σκοπός του προγράμματος είναι ουσιαστικά η υλοποίηση των 
μέσων  πυροπροστασίας στις σχολικές, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές 
σύστημα πυρασφάλειας, θα πρέπει να εντάξετε στο  αίτημα και το σκέλος της 
υλοποίησης των μέτρων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από τη μελέτη» 
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Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 

1. H υποβολή νέου τροποποιημένου αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 
VIII του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές 
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση 
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες της χώρας» που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα 
περιλαμβάνει εκτός από τις μελέτες για την πυροπροστασία και την υλοποίηση 
των μέτρων και μέσων που θα προκύψουν από αυτές. 

2. την χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου σε περίπτωση που η μελέτη ή και  το 
έργο  υπερβούν το ποσό της χρηματοδότησης του Προγράμματος, 

3. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης 
του έργου, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την 
πληρότητα σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 
 
 

   
 Η αρμόδια υπάλληλος  Ο τμηματάρχης Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. 

    
 
 

    

Ιωάννα Σερεμέτη Θεόδωρος Φούντας Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Μηχανολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 




