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  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  190057 
ΑΔΑ: ΩΔΨΥΩΛΚ-0ΑΛ 
ΑΔΑΜ: 22PROC011491258 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

   

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 60/2022   
Προυπ.: 

 
105.294,96€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

    
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 40317/10-10-22  

    
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή  

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & 
Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιοι 
για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία), Σερεμέτη Ιωάννα, τηλέφωνο: 22313 51543,22313 51550. 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:prallis@lamia-city.gr & i.seremeti@lamia-city.gr 

I.2) Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της πύλης 
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Λαμιέων www.lamia.gr 
(Προκηρύξεις –Διαγωνισμοί) 

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης 

II.1)Τίτλος:«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71321000-4 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για 
μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων) 
II.3)Είδος σύμβασης: Μελέτη   

     II.4)Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αυτή αφορά: Την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας Σχολείων του 
Δήμου (7 Νηπιαγωγεία, 7 Δημοτικά και 6 Γυμνάσια-Λύκεια). Την υποβολή των φακέλων μελετών 
Πυροπροστασίας στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για έλεγχο. Την 
παρακολούθηση των υποβληθεισών μελετών και τις αναγκαίες τροποποιήσεις, μέχρι την τελική τους έγκριση 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μιας πλήρους σειράς των 
εγκεκριμένων, από την Π.Υ. Σχεδίων και Τευχών για την κάθε Σχολική Μονάδα. Την Σύνταξη και παράδοση της 
σχετικής Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση, σε μελλοντικό έργο, των προβλεπόμενων 
στη μελέτη "μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» σε επίπεδο μελέτης Εφαρμογής, σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες, από την Π.Υ, μελέτες Πυροπροστασίας. 
 II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 84.915,29 (χωρίς ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες αμοιβές στις παρακάτω κατηγορίες μελετών: 

73.839,38€ για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) 
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και 11.075,91 € για απρόβλεπτες δαπάνες € 
II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δημοτική 
Ενότητα Λαμίας του Δήμου Λαμιέων. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., νέο πρότυπο τεύχος 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την 
τιμή, Παράρτημα Β΄, έτσι όπως ισχύει σήμερα. 
Τμήμα IΙΙ : Προϋποθέσεις συμμετοχής 

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1  της Διακήρυξης και που είναι 
εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) 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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης . 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
το άρθρο 18 της διακήρυξης. 

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 
προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 
της παρούσας . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: Για την κατηγορία μελέτης (9) “Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες”, 
τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 10ετούς εμπειρίας και άνω με πτυχίο Γ ΄τάξης και άνω των Ελληνικών Μητρώων 
Μελετητών- Εταιρειών/ Γραφείων Μελετών κατά το άρθ. 39 του Ν. 3316/2005 και του ΠΔ 138/2009. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται  από ένα 
τουλάχιστον μέλος της ένωσης.  

ΙΙΙ.4) Εγγύηση Συμμετοχής :Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (850,00 €), με ισχύ τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της Διακήρυξης, ήτοι 
μέχρι 10/10/2023  

ΙΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) 
Τμήμα IV : Διαδικασία/διοικητικές πληροφορίες 

IV.1) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία. 
IV.2) Διάρκεια σύμβασης: Διάρκεια σε ημέρες:  εκατόν ογδόντα (180) 
IV.3) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
IV.4) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 23:00 μμ. (Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών) 
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IV.5) Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

IV.6) Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό, για διάστημα 10 μηνών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

IV.7) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 16η Νοεμβρίου 2022, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ  

IV.8) Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 
Επιτροπή διαγωνισμού έργου. 

IV.9) Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

V.1) Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΣΑΕ055 ΥΠΕΣ 
(40.300,00  ΕΥΡΩ) και ΣΑΤΑ ΣΧ. σε βάρος του Κ.Α. 61.7413.0001 του Προϋπολογισμού του Έτους 2022. 

V.2)Διαδικασίες προσφυγής: Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, η οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 
 
 

 

 

Λαμία,  10  /10/2022 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

   ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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