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

 
 
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα εξής:   
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν 
μέρει: 
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους  
αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε  
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν  
αποτέλεσμα, και 
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή 
κοινοτικών φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς 
λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή 
όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο 
πρόσωπο. 
Σύμφωνα με την περίπτ. κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 
174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
Τίθενται υπόψη σας τα έξης:   
 
 

1. Στον Πετρίδη Παναγιώτη του Βασιλείου με ΑΦΜ 112795610 κάτοικο Τριανδρίας οδού 25ης 
Μαρτίου 6, με τον χρηματικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας (2015 ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή 
ποσού 40,00€ σύμφωνα με την αριθ.735200073233 Πράξη βεβαίωσης παράβασης του 
Τμήματος Τροχαίας Λαμίας.  
Ο κ. Πετρίδης με την αριθ.14865/14-04-21 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής των 
40,00 πλέον προσαυξήσεων διότι σύμφωνα με την εκτύπωση ιστορικών στοιχείων 
μεταβολών οχήματος ΙΕΜ 3924, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, το εν 
λόγω όχημα από την 22-04-2012 δεν είναι πλέον στην κατοχή του διότι μεταβιβάστηκε στον 
Χριστόπουλο Νικόλαο του Απόστολου.  
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Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι κατά την ημερομηνία 
τέλεσης της παράβασης (ήτοι την 25/01/2014) το αριθ. ΙΕΜ 3924 όχημα μάρκας mini 
cooper BMW, δεν ανήκε στον κ. Πετρίδη Παναγιώτη του Βασιλείου & συνεπώς  η εγγραφή 
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως 
το πρόσωπο του φορολογουμένου. 
  

2. Στον Μώρο Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΦΜ 051224369 κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδού 
Ταίναρου 95, με τον χρηματικό κατάλογο Ανείσπρακτα ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ΔΕΗ & ΑΛΛΟΙ 
ΠΑΡΟΧΟΙ (2015-2020 ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 334,66€ σύμφωνα με τα αριθ. 
47364/23-11-2020 στοιχειά που μας έστειλε η GREEN ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να διεκδικήσουμε τα ανείσπρακτα δημοτικά τέλη που μας αναλογούν, λόγω 
διακοπής της σύμβασης με την εταιρεία. 
Ο κ. Μώρος Γεώργιος  με το αριθ.7942/26-02-21 έγγραφο του μας διαβιβάζει «Εξώδικη 
Δήλωση-Πρόσκληση –Διαμαρτυρία» κατά της εταιρείας GREEN αναφέροντας ότι ουδέποτε 
είχε οπουδήποτε σχέση με την ιδιοκτησία της αριθ. 42047071 παροχής από την οποία 
πρόεκυψαν οι εν λόγω οφειλές στο όνομα του.   
Επίσης με το αριθ.11248/22-03-2021 έγγραφο του μας διαβιβάζει «Εξώδικη Δήλωση-
Πρόσκληση –Διαμαρτυρία» κατά του Δήμου Λαμιέων σύμφωνα στην οποία αναφέρει          
«ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι ουδέποτε μίσθωσα οποιοδήποτε κατάστημα στο Δήμο Σας, πολλώ δε μάλλον δεν 
έχω μισθώσει το κατάστημα στην οδό Θερμοπυλών 50, ούτε μού ανήκει η παροχή ρεύματος 
42047071 ή οποιαδήποτε άλλη, έχοντας πέσει θύμα απάτης και πλαστογραφίας από άγνωστους σε 
εμένα δράστες, οι οποίοι προφανώς εξαπάτησαν τόσο τον άνω πάροχο ρεύματος όσο και Εσάς και 
τις Υπηρεσίες Σας και ΣΑΣ ΚΑΛΩ να μην βεβαιώσετε το άνω ποσό ή οποιοδήποτε φερόμενο ως 
οφειλόμενο από εμένα ποσό στο Δημόσιο ταμείο, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ότι θα στραφώ ενώπιον κάθε 
πολιτικού και ποινικού δικαστηρίου και κάθε Αρχής για την προάσπιση και ικανοποίηση των εννόμων 
συμφερόντων μου». 

Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι η αριθ.42047071 
παροχή  από την οποία πρόεκυψαν οι εν λόγω οφειλές είναι ιδιοκτησίας του ο Τσούμα 
Φώτιο του Αριστείδη, ο οποίος είναι και ο οφειλέτης του ποσού των 334,66€, & ο οποίος 
σήμερα έχει μισθώσει το εν λόγω κατάστημα επί της οδού Θερμοπυλών 50 στην εταιρεία 
«Γαϊτάνης-Μηλόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ»  σύμφωνα με την αριθ.35781090 Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ που μας προσκόμισε 
ο μισθωτής του καταστήματος κ. Μηλόπουλος  ως χρήστης του εν λόγω καταστήματος & 
κατά συνέπεια υπόχρεος καταβολής των δημοτικών τελών από την 25/09/2020 & μετά.  
 

3. Στην Κιτσοπανίδου Χρυσούλα του Δημητρίου με ΑΦΜ 064919549 κάτοικο οδού Σουλακιού 
3, Καλύβια Λαμίας, με τον χρηματικό κατάλογο (2021 ΒΕΒ) ενοίκιο κενωθέντος περιπτέρου 
οδού Γεννήματα, βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 1.700,00€ για τα οφειλόμενα ενοίκια, σύμφωνα 
με την από 28-04-202014 Ιδιωτική Σύμβαση Μίσθωσης &  την αριθ.44/2021 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί μερικής απαλλαγής από μισθώματα του πρώτου τρίμηνου 
κατά 40%. 
Στην συνέχεια διαπιστώθηκε από την υπηρεσία μας ότι ενώ το αρχικώς οφειλόμενο ετήσιο 
ενοίκιο ανερχόταν στα 3.000,00€, & η μισθώτρια είχε καταβάλει πόσο 1.250,00€ οίκοθεν 
για ενοίκια περιπτέρου, και ενώ δικαιούταν απαλλαγή από μισθώματα του πρώτου 
τρίμηνου κατά 40%, ήτοι ποσού 300,00€ , εκ παραδρομής βεβαιώθηκε πόσο 1.700,00€ για 
τα υπόλοιπα οφειλόμενα ενοίκια αντί του ορθού των 1.450,00€ (3.000-1.250-300=1.450€) 
Κατά συνέπεια η υπηρεσία μας εισηγείται για διαγραφή ποσού 250,00€ (1.700-1.450) 
    

4. Στον Νερουλή Παναγιώτη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 074422057 κάτοικο Λαμίας οδού 
Αιγινης 8, με τον χρηματικό κατάλογο Ενοίκια Δημοτικού Ξενώνα Παύλιανης (2020 ΒΕΒ) 
βεβαιώθηκε για τον κάθε μισθωτικό μηνά ποσό 570,00€, από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο , ήτοι  
συνολικό ποσό 3.990,00€ σύμφωνα με την από 13689/02-04-2018 μεταξύ μας μισθωτική 
Σύμβαση.  
Ο κ. Νερουλής με την αριθ.23872/14-06-21 Αίτηση του ζητά την διαγραφή μέρους των 
βεβαιωθέντων μισθωμάτων των προαναφερόμενων μηνών κατά 40% (& συγκεκριμένα από 
11 Μάρτιου, ήτοι συνολικού ποσού 1.482,00€ πλέον προσαυξήσεων) λόγω ότι εκ 
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παραδρομής δεν υπέβαλλε σχετική αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 127/2020 ΑΔΣ, 
προκειμένου να τύχει της μερικής απηλλάγης εντος του 2020 αλλά σύμφωνα με 
N.4683/2020 & N4690/2020 καθώς & τις Α1135/2020, Α1164/2020 Α1214/2020 δικαιούται 
την μερική απαλλαγή κατά 40% από τα μισθώματα.   
Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τα εξής: 

  

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

 την περίπτ.κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

 τους N.4683/2020 & N4690/2020 καθώς & τις Α1135/2020, Α1164/2020 Α1214/2020 
Υπουργικές αποφάσεις 

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

 το ποσό στο οποίο ανέρχεται το χρέος του κάθε οφειλέτη 

 τις Αιτήσεις Διαγραφής ων οφειλετών.  

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

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

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

του Βασιλείου με ΑΦΜ 112795610 κάτοικο Τριανδρίας οδού 25ης Μαρτίου 6, ποσού 

40,00€ πλέον προσαυξήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας  Αστυνομίας 

(2015 ΒΕΒ) διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς έγινε κατά τρόπο 

προφανώς λανθασμένο ως το πρόσωπο του φορολογουμένου. 

2) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Μώρου Γεώργιου του 

Ιωάννη με ΑΦΜ 051224369 κάτοικου οδού Ταίναρου 95-Άνω Γλυφάδα, ποσού 334,66€ 

πλέον προσαυξήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο κατάλογο Ανείσπρακτα ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ 

ΔΕΗ & ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ (2015-2020 ΒΕΒ) γιατί η εγγραφή στους οριστικούς 

βεβαιωτικούς έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως το πρόσωπο του 

φορολογουμένου & η επαναβεβαίωση του ποσού στον Τσούμα Φώτιο του Αριστείδη, 

με ΑΦΜ 054057279 

3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της Κιτσοπανίδου 

Χρυσούλας του Δημητρίου με ΑΦΜ 064919549 κάτοικο οδού Σουλακιού 3, Καλύβια 

Λαμίας, ποσού 250,00€ πλέον προσαυξήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο (2021 ΒΕΒ) 

ενοίκιο κενωθέντος περιπτέρου οδού Γεννήματα διότι η εγγραφή στους οριστικούς 

βεβαιωτικούς έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη 

4) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Νερουλή Παναγιώτη 

του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 074422057 κάτοικο Λαμίας οδού Αιγινης 8 συνολικού 

ποσού 1.482,00€ πλέον προσαυξήσεων & συγκεκριμένα: για τον Μάρτιο 2020 ποσό 

114,00€ & για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο από 

228,00€ για τον καθένα διότι τα εν λόγω μισθώματα εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 

περί μερικής απαλλαγής λόγω της πανδημίας. 

Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το εδάφιο (2) που αφόρα 

το την λανθασμένη βεβαίωση στον κ. Μώρο λόγω πλαστογραφίας, να κοινοποιηθεί 

στην Νομική Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις δικές της περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99092_2007-kya-2515-5-64-11-7-07-fek-1306-b.pdf
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με σχετικό πλήρη υπηρεσιακό φάκελο που θα διαβιβαστεί από το Τμήμα Προσόδων & 

Δημοτικής Περιουσίας. 

 

 
Εγκρίνεται 

 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Η Αν. Προιστ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΟΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ                                                         
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
Σαρ. Γλζε      : Φιέκηλγθ & Δξ. ηαπξνύ    
Σαρ. Κώδηθαο : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πιεξνθνξίεο  :Βιάζηνο  Γ. Καξαλάζηνο 
Αξ. ηειεθ.      : 22313 51023 
E-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία, 17/06/2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 24520  

 

ΠΡΟ :  

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή   

Γήκνπ Λακηέσλ  

 

 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ 

 

ΘΔΜΑ : «Δμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ιόγσ πξόθιεζεο πιηθώλ δεκηώλ από 

πξόζθξνπζε ζε θαηαζθεπαζκέλν ηνηρίν». 

 

Σίζεληαη ππόςε ζαο : 

1. Η ππ’ αξηζκ. πξση. 9263/24-2-2020 1ε αίηεζε ηνπ Γ. Λ. ηνπ Ν. πξνο ηε 

Γηεύζπλζε Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία δεηεί 

απνδεκίσζε πιηθώλ δεκηώλ, ιόγσ πξόζθξνπζεο ηνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΔΔΜ 3289 

απηνθηλήηνπ ηνπ ζε θαηαζθεπαζκέλν ηνηρίν ρακεινύ ύςνπο, πνπ πξνεμέρεη θαη βξίζθεηαη 

εληόο νδνζηξώκαηνο ζηελ νδό Κηζζάβνπ (θνληά ζηελ νδό Αζελώλ) ζηε Λακία θαη 

πξνζθνκίδεη αληίγξαθα δύν (2) θσηνγξαθηώλ ηνπ νρήκαηνο θαη πξνζθνξά επηζθεπήο ηνπ 

από ηελ «ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ.» , πνζνύ  395,00 επξώ ρσξίο ην Φ.Π.Α.  

2. Η ππ’ αξηζκ. πξση.  21086 / 10-6-2020 2ε αίηεζή ηνπ κε ηελ νπνία 

επαλέξρεηαη ζην ζέκα θαη ππνβάιιεη ηελ ππ΄αξηζκ. 24Α/ΑΠΤΠ-Λ15657/05-6-2020 

απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο «ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ.» - γηα ηελ επηζθεπή ηνπ 

νρήκαηνο -  πνζνύ 260,40 επξώ κε ην Φ.Π.Α.   

3. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9263 εμεξρ. / 27-2-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 

Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ δηαβηβάδεηαη ζην Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Λακίεσλ ε ππ’ αξηζκ. πξση. 9263 / 24-2-2020 αίηεζε θαη επηζεκαίλεηαη όηη ην 

πξναλαθεξζέλ ηνηρίν δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί από ην Γήκν Λακηέσλ. 

4. Σν αξηζκ. πξση. 24846 / 02-7-2020 απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 

Τπνδνκώλ & Σερληθώλ ΄Δξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ γλσζηνπνηείηαη όηη έπεηηα από 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 24520 - 17/06/2021
Φυσ. Αρχείο: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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απηνςία ηεο Τπεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε  ηνηρίνπ πιάηνπο 26 cm, ύςνπο 28cm θαη 

κήθνπο 30cm, κπξνζηά ζε αθίλεην ζηελ νδό Κηζζάβνπ θαη εληόο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

5. Από ην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ ηέζεθαλ ππόςηλ καο θαη θπξηόηεξα από ην 

ππ’ αξηζκ. πξση. 1020/2/520-β’/02-9-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο 

Φζηώηηδαο, ην αξηζκ. πξση. 24846 / 02-7-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Τπνδνκώλ & 

Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, ην ζεκείν πξόζθξνπζεο επί ηνπ νρήκαηνο, ην είδνο 

θαη ε έθηαζε ησλ βιαβώλ πνπ ππέζηε, ηηο πξνζθνκηζζείζεο θσηνγξαθίεο, ην 

θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ππ΄ αξηζκ. ΔΔΜ-3289 απηνθηλήηνπ, 

απνδεηθλύεηαη όηη πξάγκαηη έιαβε ρώξα ην πξναλαθεξόκελν ζπκβάλ θαη όηη απηό 

νθείιεηαη ζε θαθνηερλία ηνπ νδνζηξώκαηνο ζην ζεκείν θαη ε νπνία είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

πξόθιεζε πιηθώλ δεκηώλ ζην όρεκα ηνπ αηηνύληνο, νη νπνίεο δεκηέο σο πξνο ην είδνο θαη 

ηελ έθαζηε απηώλ πξνθύπηεη όηη ζπλδένληαη αηηησδώο κε ην ζπκβάλ θαη είλαη εύινγνπ 

θόζηνπο, ε δε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ απνδεηθλύεηαη από ηηο πξνζθνκηζζείζεο 

απνδείμεηο. 

6. Δλόςεη απηώλ πξνθύπηεη όηη ε απαίηεζε ηνπ αηηνύληνο είλαη λόκηκε θαη νπζία 

βάζηκε, ην αηηεζέλ πνζό είλαη νξηζκέλν θαη εύινγν θαη ην ζπκβάλ ζπλδέεηαη αηηησδώο κε 

ηηο πιηθέο δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ, ηα αλσηέξσ δε απνδεηθλύνληαη από ηα πξνζαγόκελα 

από ηελ αηηνύζα έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά. 

7. Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ λνκηθώλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί 

εάλ ζα απνθαζηζηεί ν εμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ή όρη, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε νη επηπηώζεηο από ηελ άζθεζε αγσγήο από ηνλ δηθαηνύρν θαζώο θαη ην αλ ε 

δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηά από αγσγή είλαη πηζαλόηεξν λα έρεη σο ηειηθό 

απνηέιεζκα ηελ απόξξηςε ηεο αγσγήο ή ηελ απνδνρή ηεο αγσγήο ζε πεξίπησζε 

δηθαίσζεο ηνπ αηηνύληα, ζηε δεύηεξε δε πεξίπησζε ν Γήκνο ζα επηβαξπλζεί κε ηνπο 

ηόθνπο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα. πλεπώο, ζε πεξηπηώζεηο, όπσο ε παξνύζα, όπνπ 

θξίλεηαη κάιινλ πηζαλή ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο ππέξ ηνπ ελάγνληνο - αηηνύληνο, ε 

απνδνρή πξόηαζεο εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, θάηη πνπ απνηειεί άιισζηε ππνρξέσζή ηνπ ζύκθσλα κε 

ηε ξεηή δηάηαμε ηνπ 178 § 1  ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006) ζηελ 

νπνία νξίδεηαη όηη : «1. Οη Δήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ, λα 

πξνζηαηεύνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη 

απνδνηηθό». 
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8. Η θξίζε εάλ ζπληξέρνπλ ή όρη νη αληηθεηκεληθέο πξνϋπνζέζεηο, ώζηε λα επηιέμεη 

ην αξκόδην όξγαλν ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ηεο δηαθνξάο γίλεηαη θαηά πεξίπησζε 

θαη ελαπόθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ απνθαζηζηηθνύ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ. 

9. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξ. 40 παξ. 1 Ν. 4735/2020 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή : « 

… η. « … Επίζεο απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν 

πνζό έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ., πιένλ ΦΠΑ. … Η απόθαζε …, ιακβάλεηαη 

ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο.» 

10. Δπεηδή από ηε ιεπηνκεξή επηζθόπεζε ησλ άλσ εγγξάθσλ ηεο δηθνγξαθίαο 

πξνθύπηεη όηη, από ην ζύλνιν ησλ επηθιεζέλησλ θαη πξνζθνκηζζέλησλ ζηνηρείσλ αιιά 

θαη ηηο δηαηππσζείζεο απόςεηο ηνπ Γήκνπ, έρνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ 

λνκνινγία ησλ Γηθαζηεξίσλ ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο, ζπληξέρνπλ ιόγνη κε λνκηθή θαη 

νπζηαζηηθή βαζηκόηεηα γηα ηελ απνδνρή ηνπ εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ δηόηη είλαη 

πεξηζζόηεξν πηζαλή ε επδνθίκεζε κηαο κειινληηθήο αγσγήο εθ κέξνπο ηνπ αηηνύληνο, ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Γήκν θαηά ηα αλσηέξσ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζεσξνύκε, όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη απνδνρήο ηεο αίηεζεο 

εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ θαζώο ηπρόλ άζθεζε αγσγήο πηζαλόηαηα ζα γίλεη δεθηή θαη 

ν Γήκνο ζα επηβαξπλζεί επηπιένλ κε ηόθνπο θαη δηθαζηηθά έμνδα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

τοσ Σμήματος Νομικής Τπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός ύμβοσλος 
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                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Οικονομική ζωή                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Πράξη οικονομικού  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                             περιεχομένου- 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                           Έγκριση δαπάνης 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 35131 - ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Τηλέφωνο  : 2231351023                              
e-mail           : v.karanasios@lamia-city.gr                         Οικονομική Επιτροπή      
                                                                                            Δήμου Λαμιέων 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 

Θέμα : «Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 9263 / 24-2-2020  και  

21086 / 10-6-2020 αιτήσεις  του  Γ. Λ. του  Ν. – παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων» . 

 

 Τίθενται υπόψη  : 

 

1. Ο  Γ. Λ. του Ν. με την υπ’ αριθμ. πρωτ.  9263 / 24-2-2020 1η αίτησή του 

προς τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων ζητεί αποζημίωση 

υλικών ζημιών , λόγω πρόσκρουσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΜ 3289 αυτοκινήτου 

του σε κατασκευασμένο τοιχίο χαμηλού ύψους, που προεξέχει και βρίσκεται εντός 

οδοστρώματος στην οδό Κισσάβου (κοντά στην οδό Αθηνών) στη Λαμία και προσκομίζει 

αντίγραφα δύο (2) φωτογραφιών του οχήματος και προσφορά επισκευής του από την 

«ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» , ποσού  395,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  (σχετ. 1) . 

2. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9263 εξερχ. / 27-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων διαβιβάζεται στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λαμίεων η υπ’ αριθμ. πρωτ.  9263 / 24-2-2020 αίτηση και επισημαίνεται ότι το 

προαναφερθέν τοιχίο δεν έχει κατασκευαστεί από το Δήμο Λαμιέων (σχετ. 2) .  

3. Ο  Γ. Λ. του Ν. με την υπ’ αριθμ. πρωτ.  21086 / 10-6-2020 2η αίτησή του  

επανέρχεται στο θέμα και υποβάλλει την υπ΄αριθμ. 24Α/ΑΠΥΠ-Λ15657/05-6-2020 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών της «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - για την επισκευή του 

οχήματος -  ποσού 260,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.  (σχετ. 3) . 
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4. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 23006 / 23-6-2020 έγγραφο του Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων 

ζητούνται οι υπηρεσιακές απόψεις επί της υπ’ αριθμ. πρωτ.  21086 / 10-6-2020 αίτησης 

(σχετ. 4) . 

5. Με το αριθμ. πρωτ. 24846 / 02-7-2020 απαντητικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων  του Δήμου Λαμιέων γνωστοποιείται ότι 

έπειτα από αυτοψία της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη  τοιχίου πλάτους 26 cm, 

ύψους 28cm και μήκους 30cm, μπροστά σε ακίνητο στην οδό Κισσάβου και εντός του 

οδοστρώματος  (σχετ. 5) . 

6. Με το αριθμ. πρωτ. 28474 / 27-7-2020  έγγραφο του Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας ζητήθηκε από το  Γ. Λ. του Ν.  η προσκόμιση  επιπλέον στοιχείων για το 

αίτημα  αποζημίωσης (σχετ. 6).  

7. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 35907 / 15-9-2020 απαντητικό έγγραφο ο Γ. Λ. του 

Ν. προσκόμισε στο Δήμο  Λαμιέων τα : 7α. υπ΄αριθμ. πρωτ. 1020/2/520-β’/02-9-2020 

έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας και 7β. φωτοαντίγραφο με στοιχεία της 

άδειας του υπ΄αριθμ. ΕΕΜ 3289 αυτοκινήτου  (σχετ. 7) .  

8. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.  24520 / 17-06-2021 γνωμοδότηση  του Προϊσταμένου 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων  (σχετ. 8) .  

 

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

παρ. 1, περ. ιδ΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, 

παρ. 5 του Ν. 4071 / 2012 (ΦΕΚ 85 / Α’ / 11-4-2012) ,  από το άρθρο 3 παρ. 1, περ.  ιβ΄ 

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

(ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40, παρ. 1, περ. ι’  του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / 

Α’ / 12-10-2020), η λήψη απόφασης για : 

 

Α. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με το   Γ.Λ. του Ν., κατόπιν των ανωτέρω 

σχετικών από 1. έως 8.   . 

Β. Την  παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να καταβάλει στο Γ. Λ. του Ν. το συνολικό ποσό 

αποζημίωσης  των  260,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. . 
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                                                                                            Λαμία,   17/06/2021   

                                

                                                                                       Ο Προϊστάμενος  
                                                                

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 
 

                                                                                                Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 
                                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος                                                                   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΠΡΟΔΓΡΟ 

  
 
                                  

Λακία, 20/06/2021 
Αξηζ.πξση.24833. 

 

      Σαρ.Γλζε : Φιέκηλγθ & Δξ. ηαπξνχ 

      Σαρ.Κψδηθαο:  351 31  ΛΑΜΗΑ 
      Αξ. ηειεθ.    :  22313 51500 
      e-mail         :grdrh@lamia-city.gr 
 
  

 
 

 

ΠΡΟ: 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

Γήκνπ Λακηέσλ 
 
    

 

 

 

ΘΔΜΑ : Έγθξηζε ή κε, ηνπ 1νπ Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκε-

ηνρήο - Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη Αλαθήξπμεο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηεο αλνηθηήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ Δζληθνχ πζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ Έξγσλ, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηνπ έξγνπ 

«Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξ-

γία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο». 

 

*** 

 

1.- Φέξεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ : ε εη-

ζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τπνδνκψλ θαη Σερληθψλ Δξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε 

ηελ νπνία θαη πξνηείλεηαη [εηζεγείηαη] ηε  ιήςε απφθαζεο γηα : 1) Σελ έγθξηζε ηνπ 

1νπ Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (ΔΖ-

ΓΖ) ΔΡΓΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗ-

ΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα 

ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λα-

κίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο». 2) ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: 

«MAYCON ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

mailto:grdrh@lamia-city.gr
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MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» κε Α/Α: 195672, δηφηη δελ 

πιεξνί ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 22.Β. ηεο δηαθήξπμεο, φπσο απαηηείηαη ζρεηηθά κε 

ηελ «Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο». 3) γηα 

ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180552 ηελ αλά-

δεημε σο Πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Α-

λάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ 

ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» θαη ην «Σκήκα 1 - Οινθιε-

ξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -

1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηαδξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο - Οδόο Αζελώλ», ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα: «ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Α.Σ.Δ.Β.Δ.», κε Α.Α. Πξνζθνξάο - ΔΖΓΖ: 195917 θαη πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξ-

ηήο έθπησζεο ζαξάληα νρηψ θαη είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (48,21%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφλ 1.228.692,56€ (ρσξίο Φ.Π.Α.), 

φπσο ηηο παξήγαγε ην χζηεκα ΔΖΓΖ. 4) Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180561 ηελ αλάδεημε σο Πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε 

γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο 

Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο Πεξην-

ρήο Παξέκβαζεο» θαη ην «Σκήκα 2 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλά-

πιαζεο Ννηηνδπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηαδξν-

κώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο - νδόο Κύπξνπ»», 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα: "ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ", κε Α.Α. 

Πξνζθνξάο - ΔΖΓΖ: 197201 θαη πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ηξηάληα 

δχν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηφ (32,91%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέ-

ηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφλ 744.896,26€ (ρσξίο Φ.Π.Α.), φπσο ηηο παξήγαγε ην 

χζηεκα ΔΖΓΖ. 5) Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηή-

καηνο Α/Α 180562 ηελ αλάδεημε σο Πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε γηα ην έξγν «Οινθιε-

ξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία 

Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» θαη 

ην «Σκήκα 3 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ 

Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηαδξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο 

Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο – ιεσθόξνο Καιπβίσλ», ηνλ νηθνλνκηθφ 
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θνξέα: "ΔΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ "ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΣΔΒΔ -

ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ", κε Α.Α. Πξνζθνξάο - ΔΖΓΖ: 196810 θαη πν-

ζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαξάληα πέληε θαη είθνζη νρηψ ηνηο εθαηφ 

(45,28%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφλ 

780.378,75€ (ρσξίο Φ.Π.Α.), φπσο ηηο παξήγαγε ην χζηεκα ΔΖΓΖ. 

 

2.- Δπεηδή, ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999 ΦΔΚ Α΄ 45) 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  πξνβιέπεη 

ζην  άξζξν 20 φηη: «……..1. Όπνπ ν λφκνο, γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο 

πξνβιέπεη πξνεγνχκελε γλψκε (απιή ή ζχκθσλε) …, ε … γλψκε δηαηππψλεηαη 

χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ……. 

Ζ γλψκε …. πξέπεη λα είλαη έγγξαθε, αηηηνινγεκέλε θαη επίθαηξε θαηά ην πεξηε-

ρφκελφ ηεο. 2. Σν όξγαλν πνπ έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα δελ κπν-

ξεί λα εθδώζεη πξάμε κε πεξηερόκελν δηαθνξεηηθό από απηό ηεο ζύκθσλεο 

γλώκεο … Ζ κε απνδνρή ηεο ζεηηθήο ζύκθσλεο γλώκεο …, θαζώο θαη ε 

απόθιηζε από ηελ απιή γλώκε, πξέπεη λα αηηηνινγνύληαη εηδηθώο. 3. Σν αξ-

κφδην γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο φξγαλν κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε άι-

ινπ νξγάλνπ νηθεηνζειψο…». [ηΔ 652/2011, 1379/2011, 3023/2011, 1420/2010 

φιεο ζε Σ.Ν.Π. «ΝΟΜΟ»  θ.α.] 

3. Δπεηδή ην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ηίηιν «Μαηαίσζε δηαδηθαζί-

αο» πξνβιέπεη ηα εμήο : « 1. Η αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζή 

ηεο, κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, καηαηώλεη ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δε-

κόζηαο ζύκβαζεο: α) εθόζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιόγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο είηε ιόγσ απόξξηςεο όισλ ησλ πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεη-

ζκνύ όισλ ησλ πξνζθεξόλησλ ή ζπκκεηερόλησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπ-

ηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο μπορεί να λάβει τώρα με ειδικώς αιηιολογημένη 

απόθαζη ηης αναθέηοσζας αρτής, μεηά από γνώμη ηοσ αρμόδιοσ οργάνοσ, 

ζηις ακόλοσθες περιπηώζεις: α) ιόγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηα-
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δηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδώο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη 

ην ππό αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνλη-

θή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, δ) αν η επιλεγείζα προζθορά κριθεί φς μη ζσμθέ-

ροσζα από οικονομική άπουη, ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξ-

ζξνπ 97, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο όπσο ηδίσο 

δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 3. Αλ δηαπηζησζνύλ ζθάικαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί, κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξώζεη κεξηθώο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθώζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο από ην ζεκείν πνπ εκθηινρώξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 4. 

Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξώλεη ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκό-

ζηαο ζύκβαζεο γηα νιόθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ή, αν οι λόγοι ασηοί 

ζσνδέονηαι με ημήμα ηης ζύμβαζης, για ηο εν λόγφ ημήμα, εθόζον επιηρέπε-

ηαι η καηάθεζη ηέηοιφν προζθορών. 5. Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην 

δηθαίσκα, κεηά από γλώκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε 

ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή 

ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32, εθόζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 

πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηώλ. 6. Δηδηθά γηα ηελ πε-

ξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο έξγνπ, απαηηείηαη γλώκε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην 

νπνίν ππάγεηαη ή από ην νπνίν επνπηεύεηαη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ηνπ ηερληθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, όηαλ ζην νηθείν Τπνπξγείν δελ πθίζηαηαη ηε-

ρληθό ζπκβνύιην θαη όηαλ αλαζέηνπζεο αξρέο είλαη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθε-

ζεο Α` θαη Β` βαζκνύ ή ελώζεηο ή λνκηθά πξόζσπα ησλ νξγαληζκώλ απηώλ. 7. 

ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ θαη ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 50 θαη 

καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί, λα εμαγνξάζεη ηηο κειέηεο ησλ ηερληθώλ ιύζεσλ πνπ θξίλεη ηθαλνπνηεηηθέο 

θαη λα πξνβεί ζε λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο έξγνπ βάζεη ησλ κειεηώλ απ-
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ηώλ. Η δπλαηόηεηα απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά 

ηελ αξρηθή δηαδηθαζία».  

3.1.- Δπεηδή,  ζην άξζξν 106 ηνπ λ. 4412/2016 νξίδνληαη απζηεξά νη ιφγνη 

καηαίσζεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνχην δηφηη νπνηνδήπνηε ζθάικα ζε δη-

αγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα κα-

ηαηψλνπλ θάζε θνξά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κίαο ζχκβαζεο, κε απηνλφεηεο αλπ-

πνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζηελ επί καθξφ καηαίσζήο ηνπο θαη ελ ηέιεη ηε καηαίσζε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζην νπνίν απηέο ηείλνπλ (πξβι. ηε γελη-

θή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο 

δελ πξέπεη λα ιχνληαη κε επθνιία θαζψο κέζσ ηεο εθηέιεζήο ηνπο εθπιεξνχηαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, φπσο ηελ έρεη επεμεξγαζηεί ε ειιεληθή ζεσξία ηνπ Γηθαίνπ 

ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβάζεσλ (βι. Η. Κίηζνο, ΓΗΣ θαη πκβάζεηο Παξαρψξεζεο, 

πλεξγαζίεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε δεκνζίσλ ππνδν-

κψλ κε ηδησηηθέο επελδχζεηο θεθαιαίσλ, 2014, ζει. 131 ππνζ. 408). Πεξαηηέξσ, 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά από γλώκε 

ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ [...]». πλδπαδφκελε κε ηε γεληθή λνκνζεηηθή θαηνρχξσ-

ζε ηεο ππνρξέσζεο αηηηνιφγεζεο ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζην άξζξν 

17 Ν. 2690/1999 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (ΦΔΚ Α   45), ε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 106 απαηηεί «εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλα-

ζέηνπζαο αξρήο» επηβεβαηψλνληαο πσο ε καηαίσζε αλάζεζεο κηαο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία επηηξεπηή πεξηνξηζηηθά γηα ηνπο α-

λαθεξφκελνπο ιφγνπο, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζην λα απνηξέςνπλ θαηαρξεζηηθέο, 

απφ ηελ πιεπξά ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, καηαηψζεηο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(ΑΔΠΠ 167/2017 ζθ.10). Μάιηζηα, ε «εηδηθή αηηηνινγία» ηεο καηαησηηθήο απφθα-

ζεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ε εθηειεζηή πξάμε απηή ζε απν-

ηειεζκαηηθφ πξνδηθαζηηθφ έιεγρν ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ηειηθψο δε ελψπηνλ ηνπ αξ-

κνδίνπ αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ θαηά ην άξζξν 372 παξ. 1 θαη 3 Ν. 4412/2016 

(πξβι. Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 6 ε Έθδνζε, 2012, ζει. 106, α-

ξηζκ. 242). Δπεηδή, εηδηθφηεξα, ε αηηηνινγία γηα λα είλαη λφκηκε ζα πξέπεη, ζχκθσ-

λα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ ΚΓΓηαδ, λα είλαη, ζαθήο, πιήξεο, ήηνη λα πεξηέρεη 
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φια ηα νπζηψδε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαηά ηξφπν πνπ δελ αθήλεη θελά ή ακ-

θηβνιίεο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, εηδηθή, δειαδή, λα 

κελ είλαη γεληθή θαη αφξηζηε θαη λα είλαη ζρεηηθή κε φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζβαι-

ιφκελεο πξάμεο, κε ηελ έλλνηα φηη φια ηα ζηνηρεία ηεο αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξη-

κέλε πεξίπησζε πνπ ξπζκίδεηαη κε ηελ πξάμε θαη λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ (βι. ηΔ 895/2005, 2701/2004, 3931, 3586/2002). Μφλν ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε σο άλσ απφθαζε ζα ήηαλ αλαηηηνιφγεηε ή δελ ζα είρε λφκηκε αηηην-

ινγία (βι. Δ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, Σφκ. 2, 13ε έθδ., 

ΝΟΜΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ, αξηζκ. 516-518). Δηδηθφηεξα, ζηνηρεία ηεο αηηηνινγίαο εί-

λαη ην λφκηκν έξεηζκα ηεο πξάμεο, δειαδή, ε αλαθνξά ησλ απξφζσπσλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζή ηεο, ε ηπρφλ εξκελεία ηνπο, νη λφκηκεο πξν-

υπνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θα-

ηαζηάζεσλ, ν ηπρφλ απαηηνχκελνο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπο θαζψο θαη ηα θξη-

ηήξηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηη-

θήο επρέξεηαο. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηη-

θήο Γηαδηθαζίαο, λ. 2690/1999,ε αηηηνινγία απαηηείηαη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο 

πξάμεο κφλν φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηά ζηνλ λφκν (ηΔ 1390/2014). ηελ α-

ληίζεηε πεξίπησζε, πνπ είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε, ε αηηηνινγία αξθεί λα πεξηέρεηαη 

ζηνλ θάθειν πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξάμε (ηΔ 208/2012, 4027/2004). Πάλησο, θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ αηηηνινγεηέσλ ζην ζψκα ηνπο, γίλεηαη δεθηφ φηη ε αηηη-

νινγία κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (ηΔ 1286/2009, 

3875/2008, 2705/2006, 2126/2000), φρη φκσο λα αλαπιεξψλεηαη εμ νινθιήξνπ 

απφ απηά [(ηΔ 1776/1956, 107/1945) θαη https://www.prevedourou.gr «Ζ αηηηνιν-

γία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ»].  

3.2.- Δπεηδή ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο πνπ δηέπεη ηε δξάζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απηή δεζκεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ξπζκί-

δνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, δειαδή κπνξεί λα πξνβεί κφλν ζηηο ε-

λέξγεηεο πνπ πξνβιέπνπλ νη σο άλσ θαλφλεο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπν-

ζέζεηο πνπ απηνί ηάζζνπλ. Ζ κνξθή θαη ε έληαζε ηεο δέζκεπζεο απηήο ζπλαξηά-

ηαη πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ εθαξκνζηένπ θαλφλα δηθαίνπ, εηδηθφηεξα δε πξνο ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηε δηεμνδηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ θαη ηελ απ-

https://www.prevedourou.gr/
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ζηεξφηεηα ηεο δηαηχπσζεο ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνβιέπεη. Βάζεη ησλ 

αλσηέξσ, ε ζπκκφξθσζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, αθξηβέζηεξα 

δε ε ζπκκφξθσζε ησλ πξάμεσλ ηεο πξνο ηνπο αλψηεξεο ηππηθήο ηζρχνο θαλφλεο 

πνπ ηηο δηέπνπλ κπνξεί λα ιάβεη δχν κνξθέο. ην πιαίζην ηεο πξώηεο, απαηηεί-

ηαη ζπκθσλία ηεο δηνηθεηηθήο ξύζκηζεο πξνο ηνπο θαλόλεο πνπ ηελ πξν-

βιέπνπλ. Δλ πξνθεηκέλσ, γίλεηαη ιόγνο γηα δέζκηα αξκνδηόηεηα ηεο Γηνίθε-

ζεο. ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο, αξθεί ε δηνηθεηηθή ξχζκηζε λα βξίζθεηαη ζε αξκν-

λία κε ηνλ θαλφλα δηθαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Γηνίθεζε δηαζέηεη δηαθξηηηθή 

επρέξεηα. Δπεηδή, ιακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ παξαηηζέκελν νηθείν ζεζκηθφ 

θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, επηζεκαίλεηαη φηη ππφ ην ηξέρνλ θαζεζηψο ε δηαγσλη-

ζηηθή δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη θαλνληθά θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο 

κίαο πξνζθνξάο, εθηόο αλ απηή ε κνλαδηθή πξνζθνξά θξίλεηαη κε ζπκθέ-

ξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, κεηά από εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Αθφκε θαη ππφ ην πξν ηζρχνλ θαζεζηψο ήηαλ αλαγθαία ε 

εθηίκεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ειεγρφκελεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απηή πξνβεί ζηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε αξθνχζεο 

ηεο απιήο αλαθνξάο ζηε κε αλάπηπμε αληαγσληζκνχ, θαζψο ν αληαγσληζκφο 

αλαπηχζζεηαη θαη΄ αξρήλ ζην ζηάδην ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε έγθπξε 

ππνβνιή κηαο κφλεο πξνζθνξάο δελ ηζνδπλακεί κε αλεπαξθή αληαγσληζκφ, εάλ, 

γηα παξάδεηγκα, ν άιινο δηαγσληδφκελνο απνθιείζηεθε γηα ηππηθφ ιφγν. ε θάζε 

πεξίπησζε, ήηαλ ε αηηηνινγία ηνπ αζχκθνξνπ ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο, κε ζπ-

γθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο αγνξάο (ΓΔΚ, απφθαζε C-27/98, ζθ. 32-33, 

Διπλ VI Σκήκα 643/2016, 1285/2010). Καηά ηελ έλλνηα, δε, πξνγελέζηεξνπ θα-

ζεζηψηνο (πεξ. ε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΠΓ 118/2007),  ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ 

κπνξεί λα είλαη, ηφζν εθείλα πνπ αληινχληαη, είηε από πξνεγνύκελνπο δηαγσλη-

ζκνύο, είηε απεπζείαο αλαζέζεηο, ήηνη απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά, ζπλνδεπφκελα 

απφ παξαζηαηηθά, ήηνη ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή παξφκνηνπ είδνπο 

απφ ην ειεχζεξν εκπφξην (Γεκφζηεο πκβάζεηο – Ν. 4412/2016 Ννκνινγηαθή 

Πξνζέγγηζε θαη Πξαθηηθή Δθαξκνγή, Δπηκέιεηα : Δπαγγειία – Διηζάβεη Κνπινπ-

κπίλε, Ζιίαο Μάδνο, Ησάλλεο Κίηζνο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2019, Γήκεηξα Γαξέι-
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ιε, Δηζεγήηξηα Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ΓΝ, Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 106 

Ν. 4412/2016), ζει. 399-408 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία).  

3.3.-  Δπεηδή, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ - πνπ απνδίδνπλ 

γεληθή αξρή ηνπ εζληθνχ, αιιά θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ε νπνία δηέπεη φινπο 

ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο – πξνθχπηεη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη δηαθξηηη-

θή επρέξεηα λα αθπξώζεη ή λα αλαθαιέζεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, εθόζνλ αηηηνινγεί λν-

κίκσο θαη επαξθώο ηε ζρεηηθή θξίζε ηεο (βι. .η.Δ. 651/2010, Δ.Α. 1132/2010, 

1371/2008), αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ κόλνλ έλαο ππνςήθηνο αλαδεη-

θλύεηαη ηθαλόο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο δηαηά-

μεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ππν-

ρξενύηαη λα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε ζην κνλαδηθό δηαγσληδόκελν, ηνπ νπνίνπ 

ε πξνζθνξά θξίζεθε απνδεθηή (πξβι. .η.Δ. 761/2010, 375/2009, Δ.Α. 

33/2009, 88/2015, Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απνθάζεηο ηεο 

15.10.2009 C-138/08, Hochtief AG, ηεο 16.9.1999 C-27/98, Fracasso θαη 

Leitschutz, πιινγή 1999, ζ. I-5697). Δηδηθψο, φκσο, φηαλ ζε δηαγσληζκφ πνπ 

πξνθεξχρζεθε κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή απνκέλεη, ζην 

ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κφλν έλαο δηαγσληδφκελνο, σο 

εθ ηνπ όηη νη πξνζθνξέο ησλ ινηπώλ απνθιείζζεθαλ θαηά ηα πξνεγνύκελα 

ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ππνρξενχηαη, άλεπ εηέξνπ, λα 

καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, αιιά νθείιεη λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηεο νηθνλν-

κηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ελαπνκείλαληνο ζην ζηάδην απηφ δηαγσληδνκέ-

λνπ θαη λα ηελ αμηνινγήζεη σο ζπκθέξνπζα ή φρη γηα ην Γεκφζην (πξβι. ΔΑ 

88/2015), ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηηκέο, νη νπνίεο ηπρόλ είραλ πεξηιεθζεί ζε 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είραλ εγθύξσο ππνβιεζεί ζε πξνεγνύκελνπο 

δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο, ή κε ηηο ηξέρνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο γηα φκνηεο ή πα-

ξεκθεξείο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθά παξαζηαηηθά (φπσο έρεη 

γίλεη δεθηφ ππφ ηελ ηζρχ ησλ πξντζρπζάλησλ Καλνληζκψλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκν-

ζίνπ (Π.Γ. 396/1996 θαη 118/2007), αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαηππψζεσλ 
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ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, πξβ. Δ.Α. 337/2010, 601, 925/2010, βι. .η.Δ. 375/2009, 

2873, 3734/2008). [βι. γηα φια ηα αλσηέξσ θαη ΑΔΔΠ 515/2020], 

 

4.- ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη κε βάζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη ην 

ζρεηηθφ Πξαθηηθφ σο πξνο ην Σκήκα 2,  ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, εηζεγείηαη : (α) 

ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: «MAYCON ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν MAYCON HELLAS 

CONSTRUCTION COMPANY S.A.» κε Α/Α: 195672, δηφηη δελ πιεξνί ην θξηηήξην 

ηνπ άξζξνπ 22.Β. ηεο δηαθήξπμεο, όπσο απαηηείηαη ζρεηηθά κε ηελ «Καηαιιειόηεηα 

γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο» θαη (β) Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180561 ηελ αλάδεημε σο Πξνζσ-

ξηλνχ Μεηνδφηε γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπ-

ηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο 

Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» θαη ην «Σκήκα 2 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην 

Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ 

Πεδνδηαδξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο - νδόο 

Κύπξνπ»», ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα: «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗ-

Α», κε Α.Α. Πξνζθνξάο - ΔΖΓΖ: 197201 θαη πνζνζηό κέζεο ηεθκαξηήο έθ-

πησζεο ηξηάληα δύν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφλ 744.896,26€ (ρσξίο Φ.Π.Α.), 

φπσο ηηο παξήγαγε ην χζηεκα ΔΖΓΖ. 

5.- Δλ πξνθεηκέλσ δειαδή, κε βάζε ηελ εηζήγεζε θαη ην ελ ιφγσ Πξαθηηθφ, 

ζην επίκαρν Σκήκα 2 ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη κεηά ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία «MAYCON 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν MAYCON 

HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», απέκεηλε κόλν κηα θαη κνλαδηθή 

πξνζθνξά, κε  πνζνζηό ηξηάληα δύν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%) 

ηνπ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε Α.Α. 

Πξνζθνξάο - ΔΖΓΖ: 197201. 
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5.1.- Οπφηε λφκηκε ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ηα άλσ αλαθεξφκελα ζηε 

λνκηθή ζθέςε λα εμεηαζηεί: αλ ε κνλαδηθή απηή πξνζθνξά [κε  ποζοζηό ηριά-

νηα δύο και ενενήνηα ένα ηοις εκαηό (32,91%) ηνπ νηθνλνκηθό θνξέα: «ΓΔΩΓΟ-

ΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»], θξίλεηαη  ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε, γηα λα θξηζεί αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ ελ ιόγσ δηα-

γσληζκνύ, σο πξνο ην ελ ιόγσ Σκήκα. 

 

5.2.- Με ηα δεδνκέλα απηά θαη επεηδή, ε ελ ιφγσ πξνζθνξά  ζπγθξηλόκε-

λε : 

 (α) Με ηηο πξνζθνξέο γηα ην Σκήκα 1 ηνπ ηδίνπ δηαγσληζκνχ,  

(αα) ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Α.Σ.Δ.Β.Δ.», πνπ  εί-

λαη πξώηνο ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, κε πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζα-

ξάληα νρηψ θαη είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (48,21%), ππάξρεη δηαθνξά 15,3 % ,  

(αβ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα «P.&C.DEVELOPMENT S.A.», πνπ είλαη δεχ-

ηεξε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, κε πνζνζηφ έθπησζεο 46,60 %, ππάξρεη δηαθνξά 

13,69 %,  

(αγ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα «SOLIS ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 

πνπ είλαη  ηξίηε  ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, κε   πνζνζηφ έθπησζεο 43,59 %, ππάξρεη 

δηαθνξά 10,68 %,  

(αδ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα «Λ.ΚΗΣΟ Α.Σ.Δ.», πνπ είλαη ηέηαξηε ζηε 

ζεηξά κεηνδνζίαο, κε πνζνζηφ έθπησζεο 38,04 %. ππάξρεη δηαθνξά  5,13 % 

(β) Γηα ην Σκήκα 3 ηνπ ηδίνπ δηαγσληζκνχ,  

(βα)  ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα: «ΔΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ «ΣΔ-

ΣΟΝΗΚΖ ΑΣΔΒΔ -ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ», πνπ είλαη πξώηνο ζηε ζεη-

ξά κεηνδνζίαο, κε  πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαξάληα πέληε θαη είθν-

ζη νρηψ ηνηο εθαηφ (45,28%), ππάξρεη δηαθνξά 12,37 % , 

(ββ) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ 

Α.Δ.», πνπ είλαη δεχηεξε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, κε πνζνζηφ έθπησζεο  39,58 %, 

ππάξρεη δηαθνξά 6,67 %. 
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5.2.1.- Δμάιινπ ε ελ ιφγσ κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ην επίκαρν Σκήκα 2, 

ηνπ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε πνζν-

ζηό ηξηάληα δύν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%), ζπγθξηλόκελε κε ηηο 

πξνζθνξέο ηνπ δηαγσληζκνχ  ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλά-

πιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -2. Καηαζθεπή Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκνπ 

& Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» θαη δε : 

(α) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «P. & C. DEVELOPMENT S.A.», ζηνλ ειεθηξν-

ληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180716, γηα ην έξγν «Οιν-

θιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -2. Καηα-

ζθεπή Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκνπ & Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκ-

βαζεο» θαη ην «Σκήκα 1 - Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηη-

θνχ Σκήκαηνο Λακίαο -2. Καηαζθεπή Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκνπ & Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο - Πνδειαηφδξνκνο», κε  πνζνζηφ κέζεο ηεθ-

καξηήο έθπησζεο ζαξάληα έμη θαη εβδνκήληα νρηψ ηνηο εθαηφ (46,78%), ήηνη π-

πάξρεη δηαθνξά 13,87 % θαη 

(β) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ.», ζηνλ ειεθηξνλη-

θφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180717, γηα ην έξγν «Οινθιε-

ξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -2. Καηαζθεπή 

Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκνπ & Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» 

θαη ην «Σκήκα 2 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκή-

καηνο Λακίαο -2. Καηαζθεπή Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκνπ & Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 

ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο – Κνηλφρξεζηνη Υψξνη», κε πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο 

έθπησζεο ηξηάληα ελλέα θαη ζαξάληα έλα ηνηο εθαηφ (39,41%) ,  ππάξρεη δηαθνξά 

6,5 %. 

 

5.3.- Πεξαηηέξσ, ε ελ ιφγσ  πξνζθνξά γηα ην επίκαρν Σκήκα 2,  ηνπ νηθν-

λνκηθφ θνξέα «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε πνζνζηό ηξηά-

ληα δύν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%), ζπγθξηλόκελε  κε ηελ πξνζθν-

ξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Κ/Ξ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ.-ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ.», 

ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 90236, γηα ην 

έξγν «Αλαβάζκηζε δεκόζηνπ ρώξνπ Αλνηθηνύ Κέληξνπ Δκπνξίνπ «Σξηάγσ-
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λνλ» Λακίαο κε ΑΑ. Πξνζθνξάο-ΔΖΓΖ:158747 θαη πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο 

έθπησζεο πελήληα νθηψ θαη είθνζη ηνηο εθαηφ (58,20 %),  ππάξρεη δηαθνξά 

25,29%. 

5.3.1.- Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε δεκφζη-

νπ ρψξνπ Αλνηθηνχ Κέληξνπ Δκπνξίνπ «Σξηάγσλνλ» Λακίαο» θαη ηνπ Σκήκαηνο  2 

ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη δνζέληνο φηη,  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε έξγνπ  

ππάξρνπλ ίδηεο  βαζηθέο νκάδεο εξγαζίεο, πνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ πξνζθε-

ξφκελε έθπησζε, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

ην έξγν «Αλαβάζκηζε δεκφζηνπ ρψξνπ Αλνηθηνχ Κέληξνπ Δκπνξίνπ 

«Σξηάγσλνλ» Λακίαο» νη νκάδεο εξγαζίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυ-

πνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη επεξεάδνπλ  ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε είλαη : ζθπξφ-

δεκα-επηζηξψζεηο θαη δίθηπα (πδξαπιηθά - ειεθηξηθά). 

Οη ίδηεο νκάδεο επεξεάδνπλ θαη ηελ έθπησζε ζην έξγν-Σκήκα 2 (νδφο Κχ-

πξνπ) δηφηη: 

 
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠ/ΜΟΤ«Σξηάγσλνλ» 
ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΤΠ/ΜΟΤ «Σκήκα 2» 

α.-θπξφδεκα/επηζηξψζεηο 44,46% επί 237.240,75 47,44% επί 798.459,05 

β.-Γίθηπα(πδξαπιηθά-
ειεθηξηθά ) 

33,49% επί 237.240,75 27,37% επί 798.459,05 

   

 
Γειαδή είλαη πξνθαλέο φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ εξγαζηψλ (α,β) έρνπλ πεξίπνπ ην 

ίδην πνζνζηφ αλαινγίαο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε έξγνπ θαη άξα ζα πξέπεη λα 

έρνπκε παξεκθεξείο εθπηψζεηο πξνζθνξάο ζηα δχν (2) απηά έξγα. 

Παξά ηαχηα ππάξρεη  κεγάιε απφθιηζε ηηκψλ ήηνη: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο «Κ/Ξ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ.-ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ.», 

παξείρε πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο πελήληα νθηψ θαη είθνζη ηνηο εθαηφ 

(58,20 %), ελψ ε ελ ιφγσ  πξνζθνξά γηα ην επίκαρν Σκήκα 2,  ηνπ νηθνλνκηθφ 

θνξέα «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» [ζε ζρεδφλ ίδην έξγν], α-

λέξρεηαη ζε πνζνζηό ηξηάληα δύν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%), δηα-

θνξά ηεο ηάμεο 25,29% 
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5.4.- Σέινο ε επίκαρε  πξνζθνξά γηα ην επίκαρν Σκήκα 2,  ηνπ νηθνλνκηθφ 

θνξέα «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε πνζνζηό ηξηάληα δύν 

θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%), ζπγθξηλόκελε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ νη-

θνλνκηθνχ θνξέα «ΓΖΜ. ΣΟΜΠΗΚΟ & ΗΑ Δ.Δ, ΗΧΑΝΝΗΝΑ», ζηνλ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 90736, γηα ην έξγν  «Αλάπιαζε 

ηζηνξηθνύ θέληξνπ Μεηζόβνπ», κε ΑΑ. Πξνζθνξάο-ΔΖΓΖ:160977 θαη πνζν-

ζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο πελήληα  θαη εβδνκήληα ελλέα  ηνηο εθαηφ (50,79 

%), ήηνη ππάξρεη δηαθνξά 17,88% 

 

5.5.- πλεπψο θαη κε ηα άλσ δεδνκέλα ην πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθ-

πησζεο πνπ ζα επηηπγράλνληαλ ζην επίκαρν Σκήκα 2 ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, 

θαηά ηε ζπλήζε ησλ πξαγκάησλ πνξεία θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ α-

λσηέξσ, ζα αλέξρνληαλ πεξίπνπ  ζε πελήληα ηνηο εθαηφ [50 %], νπφηε ην πνζφ 

ηεο δηαθνξάο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 1.366.000,00 €, αλέξρεηαη ζε πνζφ  

233.449 € [50 - 32,91 = 17,09 % Υ 1.366.000,00 €], πνζφ ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα ηνπνζεηεζεί παξαγσγηθά ζε άιια έξγα ηνπ Γήκνπ. 

 

5.6.- Αθφκα θαη ε κνλαδηθή  πξνζθνξά κε  32,91% ηνπ νηθνλνκηθφ θνξέα: 

«ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ζπγθξηλόκελε  κε απηή ηνπ απν-

θιεηνκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία  «MAYCON ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟ-

ΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «MAYCON HELLAS 

CONSTRUCTION COMPANY S.A.», πνπ πξνζέθεξε  πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο 

έθπησζεο ζαξάληα επηά θαη πελήληα έλα ηνηο εθαηφ [47,51 %] επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη είλαη πξώηνο ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, έρεη δηαθνξά 

14,6 % , νπφηε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 1.366.000,00 €, 

αλέξρεηαη ζε πνζό 199.436 € 

 

5.7.- Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη γηα φινπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ζπληξέρεη  

λφκηκε πεξίπησζε λα εμεηαζηεί ε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην Σκήκα 2 ηνπ ελ 

ιόγσ δηαγσληζκνύ, κε βάζε ην άξζξν 106 παξ.2 πεξ.δ΄ ηνπ Ν.4412/2016 θαη δνζέληνο 

φηη ζπληξέρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο παξ.4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, θαζφζνλ κε βάζε ην άξ-



ειίδα 14 απφ 18 
 

 

ζξν 3.1 ηεο δηαθήξπμεο, «…..ν δηαγσληζκόο ππνδηαηξείηαη ζε ηξία ηκήκαηα θαη αλαηίζεληαη 

κε δηαθξηηέο ζπκβάζεηο.  Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζε έλα κόλν, 

από ηα ηξία ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Γελ κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζε πεξηζζόηεξα 

από έλα ηκήκα ηνπ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηέρεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ηκήκα 

1 δελ κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζηα ηκήκαηα 2  θαη 3, αληίζηνηρα ν ππνςήθηνο πνπ 

ππνβάιεη πξνζθνξά ζην ηκήκα 2 δελ κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζηα ηκήκαηα 1  θαη 3 

θαη ν ππνςήθηνο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά ζην ηκήκα 3 δελ κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθν-

ξά ζηα ηκήκαηα 1 θαη 2. Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο ηνπ θάζε νηθνλνκηθνύ θνξέα ζα πεξηιακ-

βάλεη μερσξηζηνύο ππνθαθέινπο πνπ ζα αλαθέξνληαη γηα πνηό ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ έξ-

γνπ θαηαζέηεη πξνζθνξά..Κάζε ηκήκα ζα αλαηεζεί ζε δηαθνξεηηθό νηθνλνκηθό θνξέα ζύκ-

θσλα κε ηα ξεηώο νξηδόκελα ζην άξζξν 4.1  θαη ην 14, αθνύ ν θάζε νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζε έλα από ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ έξγνπ….» 

 

6.- Δπεηδή απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ θαηά ηε δηαθήξπμε δηεπφλησλ ηνλ έλδηθν δηα-

γσληζκφ δηαηάμεσλ (βι. άξζξν 7 δηαθήξπμεο «Δθαξκνζηέα λνκνζεζία»), επηβάι-

ιεηαη, σο νπζηψδεο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνε-

γνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, ήηνη ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσλη-

ζκνχ (βι. ΓΔθΘεζ 164/2018, βι. θαη ΑΔΠΠ 831/2019 ζθ. 17 - 19, ΓΔΦΚνκ 

36/2019 θ.ά.).  

6.1.- Δμάιινπ, θαηά πάγηα λνκνινγία, ε Γηαθήξπμε απνηειεί θαλνληζηηθή 

πξάμε, ε νπνία δηέπεη ηνλ Γηαγσληζκφ θαη δεζκεχεη, ηφζν ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε 

νπνία δηελεξγεί απηφλ, φζν θαη ηνπο δηαγσληδφκελνπο (ηΔ 3703/2010, 53/2011, 

Δ VI Σκήκα Πξάμεηο 78/2007, 19/2005, 31/2003 θ.ιπ.). 

6.2.- πλεπψο, θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 106 παξ. 2 

ηνπ Ν. 4412/2016, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ θαηά ηε δηαθήξπμε δηεπφ-

λησλ ηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ, δηαηάμεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 4.1. πεξ.ε΄ 

ηεο δηαθήξπμεο κε βάζε ην νπνίν «…..Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηε 

ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν 

εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζί-

αο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο “εζσ-

ηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε . Σν 
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πξαθηηθό εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε εθάζηεο ύκβαζεο -ανά ημήμα ηοσ έργοσ- αθνύ 

ν δπλαηόο αξηζκόο πκβάζεσλ πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ηξεηο (3) κε δηαθνξεηηθό νη-

θνλνκηθό θνξέα γηα ην θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ….» επηβάιιεηαη, σο νπζηψδεο ηχπνο 

ηεο δηαδηθαζίαο καηαηψζεσο δηαγσληζκνχ ε πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ 

αξκόδηνπ γηα ηνλ δηαγσληζκό νξγάλνπ, απφ ηελ απιή γλψκε ηνπ νπνίνπ δχλα-

ηαη λα απνθιίλεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ άζθεζε ηεο απνθαζηζηηθήο ηεο αξ-

κνδηφηεηνο [βι. ΓΔθΘεζ 164/2018]. 

6.3.- Δπνκέλσο, ζηελ  ππφ θξίζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο  

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ,  πεξί καηαίσζεο [αλ 

ε πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε] ε κε θαη επαλα-

δεκνπξάηεζεο ε κε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο 2 ηνπ επίκαρνπ δηαγσληζκνχ, 

ζα πξέπεη λα  θιεζεί λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά  ε αξκνδία Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

[δεο θαη  Γεθ Θεζ 13/2020, βι. ΓεθΘεζ.164/2018, πξβι. ηΔ 780/2019]. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ: 

  

ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ 

1/ ηελ ελ κέξεη έγθξηζε ηνπ  1νπ Πξαθηηθνχ [κε εκεξνκελία 15/06/2021] 

Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ ΔΘΝΗΚΟΤ Τ-

ΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (ΔΖΓΖ) ΔΡΓΧΝ ΜΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟ-

ΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ην έξγν «Οινθιε-

ξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία 

Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, σο 

πξνο ηα εμήο Σκήκαηα :  

(α) ην  «Σκήκα 1 - Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηην-

δπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηαδξνκώλ ζηνπο Βα-

ζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο - Οδόο Αζελώλ» [γηα ηνλ ειεθηξνλη-

θφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180552] θαη  
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(β) ην «Σκήκα 3 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηην-

δπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηαδξνκώλ ζηνπο Βα-

ζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο – ιεσθόξνο Καιπβίσλ» [Γηα ηνλ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 180562] 

2/ Να αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί κεηνδόηεο ζηα άλσ Σκήκαηα 1
ν
 θαη  3

ν
, νη 

εμήο: 

Ι. Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 

180552 θαη γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ 

Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο 

ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» θαη ην «Σκήκα 1 - Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο 

Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηα-

δξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο - Οδόο Αζελώλ», 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο : «ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Α.Σ.Δ.Β.Δ.», κε Α.Α. Πξνζθνξάο - 

ΔΖΓΖ: 195917 θαη κε πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαξάληα νρηψ θαη 

είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (48,21%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ α-

ληηζηνηρεί ζε πνζφλ 1.228.692,56 € (ρσξίο Φ.Π.Α.), φπσο ηηο παξήγαγε ην χζηε-

κα ΔΖΓΖ.  

ΙΙ. Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 

180562 θαη γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ 

Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο 

ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο» θαη ην «Σκήκα 3 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο 

Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηα-

δξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο – ιεσθόξνο Κα-

ιπβίσλ», ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: «ΔΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ "ΣΔΚΣΟ-

ΝΗΚΖ ΑΣΔΒΔ -ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ», κε Α.Α. Πξνζθνξάο - ΔΖΓΖ: 

196810 θαη κε πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαξάληα πέληε θαη είθνζη ν-

ρηψ ηνηο εθαηφ (45,28%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ αληηζηνη-

ρεί ζε πνζφλ 780.378,75€ (ρσξίο Φ.Π.Α.), φπσο ηηο παξήγαγε ην χζηεκα ΔΖ-

ΓΖ. 
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3.- Σελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ Πξαθηηθνχ 

[κε εκεξνκελία 15/06/2021] Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ηνπ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

(ΔΖΓΖ) ΔΡΓΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΖ ΑΝΑΓΟ-

ΥΟΤ γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνχ Σκή-

καηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πεδνδηαδξνκψλ ζηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηεο 

Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, σο πξνο  ην «Σκήκα 2 - «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηη-

θήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ Σκήκαηνο Λακίαο -1.Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πε-

δνδηαδξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο - νδόο Κύ-

πξνπ» [Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αχμνληα αξηζκφ ζπζηήκαηνο Α/Α 

180561], πξνθεηκέλνπ λα θιεζεί  λα γλσκνδνηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 

παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

3.1.- Σελ αλαπνκπή ηνπ Πξαθηηθνχ απηνχ θαη ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ σο 

πξνο ην Σκήκα 2 [ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε αύμνληα αξηζκό ζπζηήκαηνο Α/Α 

180561 γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο Ννηηνδπηηθνύ 

Σκήκαηνο Λακίαο -1 Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Πεδνδηαδξνκώλ ζηνπο Βαζηθνύο Άμνλεο 

ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο»], ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ : 

(α) λα γλσκνδνηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 παξ.2 Ν. 4412/2016, 

ζην εμήο ζέκα : αλ ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα : «ΓΔΩΓΟΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε Α.Α. Πξνζθνξάο - ΔΗΓΗ: 197201, κε πνζνζηό κέζεο 

ηεθκαξηήο έθπησζεο ηξηάληα δύν θαη ελελήληα έλα ηνηο εθαηό (32,91%), είλαη  

ζσμθέροσζα η μη, από νηθνλνκηθήο άπνςεο θαη 

(β)  ζηε ζπλέρεηα λα εηζεγεζεί ζηελ παξνχζα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηε κα-

ηαίσζε [αλ ε πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε] ε κε 

θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ε κε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο 2 ηνπ επίκαρνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3.1.1. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή Δηζήγε-

ζε, λα παξαζρεζνχλ,  εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ 

πξαθηηθνχ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους 
Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» 

Με τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 

Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης - Οδός Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 2.914.000,00 € με ΦΠΑ 
24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
180552 

 Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης - οδός Κύπρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.366.000,00 € με ΦΠΑ 
24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
180561 

 Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης -λεωφόρος Καλυβίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.746.000,00 € με 
ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 180562 

 
Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0042 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  
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2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και  
κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα.  

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ και Κ.Α. 30.7323.0042.  
5. Την αριθμ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων για «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος» με την οποία το έργο εντάχθηκε στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα,  

6. Την αριθμ. 333/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΧ7ΩΛΚ-Υ2Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, καταρτίσθηκαν οι 
όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη του έργου που υποδιαιρέθηκε σε τρία (3) τμήματα. 

7. Την αριθμ. 337/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού και για τα τρία (3) 
τμήματα του έργου.  

8. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Πρωινά Νέα”, β) “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 
(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 19229/18-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΗ9ΩΛΚ-1ΩΣ) για το έργο του 
θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 11-06-2021 (αποσφράγιση). 

9. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 
21PROC008617400 2021-05-18. 

10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 
11. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 
12. Το Πρακτικό Αποσφράγισης  της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη 

πρώτων μειοδοτών και προσωρινών αναδόχων 
 
Και επειδή: 
 
1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 
2. Στους διενεργηθέντες την 07-06-2021 (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών) & 11-06-2021 (ημερομηνία Αποσφράγισης) ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς: 
• Για το εν θέματι Τμήμα 1, έλαβαν μέρος τέσσερες (4) οικονομικοί φορείς, μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180552. 
• Για το εν θέματι Τμήμα 2,   έλαβαν μέρος δύο (2) οικονομικοί φορείς που αντιστοιχούν 
στην εν λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
Α/Α 180561. 
• Για το εν θέματι Τμήμα 3: έλαβαν μέρος δύο (2) οικονομικοί φορείς που αντιστοιχούν 
στην εν λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
Α/Α 180562. 
σύμφωνα με το από 15-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
3. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη Διακήρυξη του έργου 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές ανά τμήμα 
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3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 
3.1. Τα αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.Δ., 
3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα και ανά 

τμήμα, 
4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και 
έλεγχο ομαλότητας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς 
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, πλην της προσφοράς  του 
οικονομικού φορέα «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
διακριτικό τίτλο  MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195672 για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα 
αριθμό συστήματος Α/Α 180561, που απορρίπτεται από τη συνέχεια της 
διαδικασίας, διότι: 

 Α. Σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008617400):  
1.  παρ.1η ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄  «Η σύμβαση ανατίθεται …, 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.» 

2. άρθρο 21.1 «Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 3η 
τάξη και άνω και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η τάξη και άνω και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2η τάξη και άνω» 

3. άρθρο 23.4. «Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β Κάθε προσφέρων πρέπει 
να διαθέτει για κάθε τμήμα ξεχωριστά: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ    στις κατηγορίες: 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
(2.548.460,59 €) και στην 2η τάξη και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (1.176.267,95 €) 
και στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
(1.069.701,39€).» 

 
Β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει ο οικονομικός φορέας στο συνημμένο 
στον διαγωνισμό ΤΕΥΔ:  
 δεν συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους.  
 Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με αρ. 20320 στην 2η τάξη ως 

εξής: 
 Οδοποιία τάξης: 2 η 
 Οικοδομικά τάξης: 2 η 
 Υδραυλικά τάξης: 2 η 
 Λιμενικά τάξης: A1 
 Ηλεκτρομηχανολογικά τάξης: 2 η 
 Βιομηχανικά ενεργειακά τάξης: 1 η 

 θα στηριχθεί στις ικανότητες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « 
ΑΙΑΣ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσον αφορά : α) τα απαιτητά εκ του 
άρθρου 22.Γ ‘’οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’’ και β) τα 
απαιτητά εκ του άρθρου 22.Δ ‘’τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’’ της 
διακήρυξης   
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Γ. Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα συνημμένα στοιχεία η εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΙΑΣ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δεν συμμετέχει στην διαδικασία 
υποβολής προσφοράς και σύναψης σύμβασης, αλλά στηρίζει την εταιρεία 
«MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό 
τίτλο  MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» όσον αφορά 
τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα 
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, άρθρο 22.ΣΤ 
(Δάνεια Εμπειρία) της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14 (Απόφαση 295/2015 της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Δυνατότητα 
δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων” «Δεν 
δύναται, με το ένδυμα του δανεισμού ικανότητας, να εισέλθει στο διαγωνισμό 
επιχείρηση η οποία δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει αυτοτελώς, επειδή στο 
πρόσωπο της υφίσταται λόγος αποκλεισμού .»  

 
Επομένως ο οικονομικός φορέας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  MAYCON HELLAS CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.», πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Γ και 22.Δ της 
διακήρυξης, αλλά δεν πληροί το κριτήριο του άρθρου 22.Β. της διακήρυξης 
«Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας» και 
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
4. Με το από 15-06-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού,  

προτείνεται :  
 Η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS 
CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με Α/Α: 195672, διότι δεν πληροί το κριτήριο 
του άρθρου 22.Β. της διακήρυξης, όπως απαιτείται  σχετικά με την «Καταλληλότητα 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας». 

 
 Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180552, η 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 1 - 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης - Οδός Αθηνών», τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης σαράντα οχτώ και είκοσι ένα τοις εκατό (48,21%) επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.228.692,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.), 
όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180561, η 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 2 - 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης - οδός Κύπρου»», τον οικονομικό φορέα: "ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 197201 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα δύο και ενενήντα ένα τοις εκατό (32,91%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 744.896,26€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
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  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180562, η 
ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 3 - 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης – λεωφόρος Καλυβίων», τον οικονομικό φορέα: "ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ", 
με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196810 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
σαράντα πέντε και είκοσι οχτώ τοις εκατό (45,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 780.378,75€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε 
το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
5. Το σχετικό πρακτικό και υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  
 

 
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για : 
 

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας 
μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το 
έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης». 

 
2.  Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS 
CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με Α/Α: 195672, διότι δεν πληροί το κριτήριο του 
άρθρου 22.Β. της διακήρυξης, όπως απαιτείται  σχετικά με την «Καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας». 

 
3.  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180552, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 1 - Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - Οδός 
Αθηνών», τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οχτώ 
και είκοσι ένα τοις εκατό (48,21%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που 
αντιστοιχεί σε ποσόν 1.228.692,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
4.  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180561, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 2 - 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης - οδός Κύπρου»», τον οικονομικό φορέα: "ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 197201 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα δύο και ενενήντα ένα τοις εκατό (32,91%) επί των τιμών 
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του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 744.896,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.), 
όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
5.  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180562, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 3 - 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης – λεωφόρος Καλυβίων», τον οικονομικό φορέα: "ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ", με 
Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196810 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα 
πέντε και είκοσι οχτώ τοις εκατό (45,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που 
αντιστοιχεί σε ποσόν 780.378,75€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ. 

6. Την κοινοποίηση  της απόφαση έγκρισης του από 15-06-2021 1ου Πρακτικού σε όλους 
τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ. της διακήρυξης. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  15-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ. Έργου 

 

 
 
 

 O συντάξας  Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη 
Δ/νσης   

Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
  

 
 
 
 

 

 Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

 
 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους 
Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης 

 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» 

Με τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -

1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - 
Οδός Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 2.914.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180552 

 Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - 
οδός Κύπρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.366.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180561 

 Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης -
λεωφόρος Καλυβίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.746.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα 
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180562 

 
 

Στη Λαμία σήμερα την 11-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
α.  Ζωή Κακανά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος, 
β.  Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος,  
γ. Ιωάννα Σερεμέτη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος, 
 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης»,  που συγκροτήθηκε με την 
αριθ. 337/2021(ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε 
αρχικά σε δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Με το αριθμ. 
22049/02-06-2021  έγγραφο της ΔΥΤΕ/Δήμου Λαμιέων, ενημερώθηκαν η ΠΕΔΜΕΔΕ,  ΠΕΔΜΕΔΕ-ΠΤΚΣΕ, 
ΠΕΣΕΔΕ και Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας, για την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, προκειμένου να 
ορίσουν εκπροσώπους, οι οποίοι θα παρίστανται στις εργασίες της επιτροπής. 
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Στη συνεδρίαση δεν παρέστη εκπρόσωπος του Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας, αφού σύμφωνα με το αριθμ. 66/03-
06-2021 έγγραφό του, αδυνατεί να ορίσει εκπροσώπους του. 
 
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 07/06/2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 
11/06/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ. 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από το χειριστή 
της αναθέτουσας αρχής, του "Καταλόγου Συμμετεχόντων" κάθε τμήματος, όπως παράχθηκε από το 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που 
κατέθεσαν προσφορά για κάθε τμήμα φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 
 
Για το εν θέματι Τμήμα 1 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180552 - τέσσερεις (4) οικονομικοί φορείς: 

 
 
Για το εν θέματι Τμήμα 2 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180561 - δύο (2) οικονομικοί φορείς: 
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Για το εν θέματι Τμήμα 3 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180562- δύο (2) οικονομικοί φορείς: 

 
 
 
 
Αρχικά, η Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία των διαγωνισμών. Η Πρόεδρος και τα μέλη 
της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί και ότι είναι σφραγισμένες οι παρακάτω προσφορές: 

 Για το εν θέματι τμήμα 1: τέσσερες (4) οικονομικές προσφορές, που αντιστοιχούν στην 
εν λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180552. 

 Για το εν θέματι τμήμα 2:  δύο (2) οικονομικές προσφορές που αντιστοιχούν στην εν 
λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180561. 

 Για το εν θέματι τμήμα 3: δύο (2) οικονομικές προσφορές που αντιστοιχούν στην εν 
λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180562. 

 
 
 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" των προσφορών των 
ανωτέρω τριών τμημάτων του έργου. 
Ακολούθως, το Σύστημα παρήγαγε τους παρακάτω πίνακες συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας: 
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Για το εν θέματι Τμήμα 1 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180552 

 
Για το εν θέματι Τμήμα 2 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180561 
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Για το εν θέματι Τμήμα 3 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180562 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού” 
τον “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας” κάθε τμήματος, όπως παράχθηκε από το σύστημα 
του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει 
των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος, από τα οποία προκύπτει ότι όλες 
οι παραπάνω προσφορές των τριών τμημάτων είναι ομαλές και δεν προέκυψαν διορθώσεις στους 
πίνακες συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
 
Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 
εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17 και τις βρήκε έγκυρες με τις ακόλουθες βεβαιώσεις: 
 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 195917, και τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», την υπ’ αριθ. 101800/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση εγκυρότητας. 
 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 196989, και τον οικονομικό φορέα ««P. & C. 

DEVELOPMENT S.A.»» ο οποίος κατέθεσε εγγυητική επιστολή σε φυσική μορφή 
(850ILG2195629/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Υποκατάστημα 2049), η Επιτροπή ζήτησε από την 
αρμόδια Τράπεζα βεβαίωση Γνησιότητας και εν αναμονή αυτής διέκοψε την διαδικασία. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 196371, και τον οικονομικό φορέα «SOLIS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», την υπ’ αριθ. 101801/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση 
εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 197006, και τον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ. 
τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.», την υπ’ αριθ. 101798/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 195672, και τον οικονομικό φορέα  «MAYCON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS 
CONSTRUCTION COMPANY S.A.Α.Τ.Ε.», την υπ’ αριθ. 101802/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ 
βεβαίωση εγκυρότητας. 
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 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 197201, και τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΔΟΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την υπ’ αριθ. 101803/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση 
εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 196810, και τον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"», την υπ’ 
αριθ. 101815/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 197206, και τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», την υπ’ αριθ. 101819/11-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση εγκυρότητας. 

 
Την 15-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στα γραφεία 

της Αναθέτουσας Αρχής, αφού έλαβε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 14-06-2021, την από 14-
06-2021 Επιβεβαίωση Γνησιότητας από την Τράπεζα Πειραιώς. 
 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη Διακήρυξη του έργου 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές ανά τμήμα 
3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 

3.1. Τα αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.Δ., 
3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα και ανά τμήμα, 

4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι όπως φαίνονται 
στους         ως άνω πίνακες, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, πλην της 
προσφοράς  του οικονομικού φορέα «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195672 για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό 
συστήματος Α/Α 180561, που απορρίπτεται από τη συνέχεια της διαδικασίας, διότι: 

 Α. Σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008617400):  
1.  παρ.1η ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄  «Η σύμβαση ανατίθεται …, 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.» 

2. άρθρο 21.1 «Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 3η τάξη και άνω και 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η τάξη και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2η τάξη και άνω» 

3. άρθρο 23.4. «Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β Κάθε προσφέρων πρέπει να 
διαθέτει για κάθε τμήμα ξεχωριστά: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ    στις 
κατηγορίες: 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (2.548.460,59 €) και στην 
2η τάξη και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (1.176.267,95 €) και στην 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (1.069.701,39€).» 

 
Β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει ο οικονομικός φορέας στο συνημμένο στον 
διαγωνισμό ΤΕΥΔ:  
 δεν συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους.  
 Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με αρ. 20320 στην 2η τάξη ως εξής: 

 Οδοποιία τάξης: 2 η 
 Οικοδομικά τάξης: 2 η 
 Υδραυλικά τάξης: 2 η 
 Λιμενικά τάξης: A1 
 Ηλεκτρομηχανολογικά τάξης: 2 η 
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 Βιομηχανικά ενεργειακά τάξης: 1 η 
 θα στηριχθεί στις ικανότητες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΑΙΑΣ ΑΝΩΝ. 

ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσον αφορά : α) τα απαιτητά εκ του άρθρου 22.Γ ‘’οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια’’ και β) τα απαιτητά εκ του άρθρου 22.Δ ‘’τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα’’ της διακήρυξης   

 
Γ. Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα συνημμένα στοιχεία η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΑΣ 

ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δεν συμμετέχει στην διαδικασία υποβολής προσφοράς και 
σύναψης σύμβασης, αλλά στηρίζει την εταιρεία «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  MAYCON HELLAS CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.» όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
άρθρο 22.ΣΤ (Δάνεια Εμπειρία) της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14 (Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Δυνατότητα δανεισμού 
ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων” «Δεν δύναται, με το 
ένδυμα του δανεισμού ικανότητας, να εισέλθει στο διαγωνισμό επιχείρηση η οποία δεν 
θα μπορούσε να συμμετάσχει αυτοτελώς, επειδή στο πρόσωπο της υφίσταται λόγος 
αποκλεισμού .»  

 
Επομένως ο οικονομικός φορέας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», 
πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης, αλλά δεν πληροί 
το κριτήριο του άρθρου 22.Β. της διακήρυξης «Καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας» και αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

 
 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε στις 15 Ιουνίου 2021 τον παραπάνω έλεγχο   διαγωνιζομένων 
και στα τρία τμήματα του έργου: 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
 

Εισηγείται: 
1)  Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ  ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης». 

 
2)  Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με Α/Α: 195672, 
διότι δεν πληροί το κριτήριο του άρθρου 22.Β. της διακήρυξης, όπως απαιτείται  σχετικά με την 
«Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας». 

 
3)  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180552 την ανάδειξη ως 

Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης» και το «Τμήμα 1 - Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης - Οδός Αθηνών», τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 
με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οχτώ και 
είκοσι ένα τοις εκατό (48,21%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 
1.228.692,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 



 

 8 

 
4)  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180561 την ανάδειξη ως 

Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης» και το «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου»», τον οικονομικό φορέα: "ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 197201 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα 
δύο και ενενήντα ένα τοις εκατό (32,91%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που 
αντιστοιχεί σε ποσόν 744.896,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
5)  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180562 την ανάδειξη ως 

Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης» και το «Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης – λεωφόρος Καλυβίων», τον οικονομικό φορέα: "ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ", με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 
196810 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα πέντε και είκοσι οχτώ τοις εκατό 
(45,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 780.378,75€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό και να διαβιβάσει τον 
φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του 
έργου. 

 

Λαμία  15-06-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Κακανά Ζωή 

 
 
 
1. Ιωάννης Γκέτσιος  
 
 
2. Ιωάννα Σερεμέτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Σωτήριος Ρίζος 
Αρ. Τηλ.: 22313 51542 
Email: rizos@lamia-city.g 
 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & 
Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης» 

Με τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 

Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης– Ποδηλατόδρομος», συνολικού προϋπολογισμού 
2.969.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180716 

 Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης– Κοινόχρηστοι χώροι», συνολικού προϋπολογισμού 
2.401.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180717 

 
Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0043 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και  
κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα.  
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4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ και Κ.Α. 30.7323.0043.  
5. Την αριθμ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων για «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος» με την οποία το έργο εντάχθηκε στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  

6. Την αριθμ. 334/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΚΙΩΛΚ-ΣΜ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, καταρτίσθηκαν οι 
όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη του έργου που υποδιαιρέθηκε σε δύο (2) τμήματα. 

7. Την αριθμ. 337/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού και για τα δύο (2) 
τμήματα του έργου.  

8. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Πρωινά Νέα”, β) “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 
(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 19231/18-05-2021 (ΑΔΑ: 6Κ6ΓΩΛΚ-Π5Σ) για το έργο του 
θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 14-06-2021 (αποσφράγιση). 

9. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 
21PROC008619959 2021-05-18. 

10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 
11. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 
12. Το Πρακτικό Αποσφράγισης  της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη 

πρώτων μειοδοτών και προσωρινών αναδόχων 
 
Και επειδή: 
 
1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 
2. Στους διενεργηθέντες την 07-06-2021 (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών) & 14-06-2021 (ημερομηνία Αποσφράγισης) ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς: 
• Για το εν θέματι Τμήμα 1, έλαβαν μέρος πέντε (5) οικονομικοί φορείς, μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180716. 
• Για το εν θέματι Τμήμα 2,   έλαβαν μέρος δύο (2) οικονομικοί φορείς που αντιστοιχούν 
στην εν λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
Α/Α 180717. 
σύμφωνα με το από 16-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
3. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη Διακήρυξη του έργου 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές ανά τμήμα 
3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 

3.1. Τα αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.Δ., 
3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα και ανά 

τμήμα, 
4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και 
έλεγχο ομαλότητας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς 
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.  

 
4. Με το από 16-06-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού,  

προτείνεται :  
 
 Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180716, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου 
Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης» και το 
«Τμήμα 1 - Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης - Ποδηλατόδρομος», τον οικονομικό φορέα: «P. & C. 
DEVELOPMENT S.A.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196990 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα έξι και εβδομήντα οχτώ τοις εκατό (46,78%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.289.443,27 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180717, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου 
Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης» και το 
«Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης – Κοινόχρηστοι Χώροι», τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 197184 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα και σαράντα ένα τοις εκατό (39,41%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.182.688,70 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
5. Το σχετικό πρακτικό και υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  
 

 
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για : 
 

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας 
μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το 
έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. 
Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής 
Παρέμβασης». 

 
2.  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180716, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & 
Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 1 - Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου 
Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης - 
Ποδηλατόδρομος», τον οικονομικό φορέα: «P. & C. DEVELOPMENT S.A.», με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196990 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα έξι 
και εβδομήντα οχτώ τοις εκατό (46,78%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που 
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αντιστοιχεί σε ποσόν 1.289.443,27 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
3.  Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180717, την 

ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & 
Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης» και το «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου 
Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης – Κοινόχρηστοι 
Χώροι», τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - 
ΕΣΗΔΗΣ: 197184 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα και σαράντα 
ένα τοις εκατό (39,41%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε 
ποσόν 1.182.688,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
 

4. Την κοινοποίηση  της απόφαση έγκρισης του από 16-06-2021 1ου Πρακτικού σε όλους 
τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ. της διακήρυξης. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  16-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ. Έργου 

 

 
 
 

 O συντάξας  Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη 
Δ/νσης   

Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
  

 
 
 
 

 

 Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

    
 
 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου 
Ποδηλατοδρόμου & 
Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης» 

Με τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-

2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής 
Παρέμβασης– Ποδηλατόδρομος», συνολικού προϋπολογισμού 2.969.000,00 € με ΦΠΑ 
24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180716 

 Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-
2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής 
Παρέμβασης– Κοινόχρηστοι χώροι», συνολικού προϋπολογισμού 2.401.000,00 € με 
ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
180717 

 
Στη Λαμία σήμερα την 14-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
α.  Ζωή Κακανά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος, 
β.  Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος,  
γ. Ιωάννα Σερεμέτη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος, 
 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή 
Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης»,  που 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 337/2021(ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε αρχικά σε δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας. Με το αριθμ. 22049/02-06-2021  έγγραφο της ΔΥΤΕ/Δήμου Λαμιέων, ενημερώθηκαν 
οι ΠΕΔΜΕΔΕ,  ΠΕΔΜΕΔΕ-ΠΤΚΣΕ, ΠΕΣΕΔΕ και Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας, για την ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών, προκειμένου να ορίσουν εκπροσώπους, οι οποίοι θα παρίστανται 
στις εργασίες της επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη εκπρόσωπος του Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας, αφού σύμφωνα με το αριθμ. 
66/03-06-2021 έγγραφό του, αδυνατεί να ορίσει εκπροσώπους του. 
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 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 
07/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 14/06/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ. 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από το 
χειριστή της αναθέτουσας αρχής, του "Καταλόγου Συμμετεχόντων" κάθε τμήματος, όπως παράχθηκε 
από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
που κατέθεσαν προσφορά για κάθε τμήμα φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 
 
Για το εν θέματι Τμήμα 1 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180716 - πέντε (5) οικονομικοί φορείς: 

 
 
Για το εν θέματι Τμήμα 2 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180717 - δύο (2) οικονομικοί φορείς: 

 
 

 
Αρχικά, η Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία των διαγωνισμών. Η Πρόεδρος και τα 
μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί και ότι είναι σφραγισμένες οι παρακάτω 
προσφορές: 

 Για το εν θέματι τμήμα 1: πέντε (5) οικονομικές προσφορές, που αντιστοιχούν στην 
εν λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
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Α/Α 180716. 
 Για το εν θέματι τμήμα 2:  δύο (2) οικονομικές προσφορές που αντιστοιχούν στην εν 

λόγω Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
Α/Α 180717. 

 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" των προσφορών των 
ανωτέρω δύο τμημάτων του έργου. 
Ακολούθως, το Σύστημα παρήγαγε τους παρακάτω πίνακες συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας: 
 

Για το εν θέματι Τμήμα 1 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180716 

 
Για το εν θέματι Τμήμα 2 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180717 
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού” τον “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας” κάθε τμήματος, όπως παράχθηκε 
από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος, από τα οποία προκύπτει 
ότι όλες οι παραπάνω προσφορές των δύο τμημάτων είναι ομαλές και δεν προέκυψαν διορθώσεις 
στους πίνακες συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
 
Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 
εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17 και τις βρήκε έγκυρες με τις ακόλουθες βεβαιώσεις: 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 196990, και τον οικονομικό φορέα ««P. & 
C. DEVELOPMENT S.A.»», ο οποίος κατέθεσε εγγυητική επιστολή σε φυσική 
μορφή (850ILG2195630/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Υποκατάστημα 2049), η Επιτροπή 
ζήτησε από την αρμόδια Τράπεζα βεβαίωση Γνησιότητας και εν αναμονή αυτής 
διέκοψε την διαδικασία. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 194764, και τον οικονομικό φορέα 
«SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την υπ’ αριθ. 102108/14-06-2021 ΤΜΕΔΕ 
βεβαίωση εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 195916, και τον οικονομικό φορέα 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την υπ’ αριθ. 102109/14-06-2021 ΤΜΕΔΕ 
βεβαίωση εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 194167, και τον οικονομικό φορέα 
«ΤΕΚΑ Α.Ε.» την υπ’ αριθ. 102110/14-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 197202, και τον οικονομικό φορέα 
«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την υπ’ αριθ. 102111/14-06-2021 
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ΤΜΕΔΕ βεβαίωση εγκυρότητας. 
 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 197184, και τον οικονομικό φορέα 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» την υπ’ αριθ. 102112/14-06-2021 ΤΜΕΔΕ βεβαίωση 
εγκυρότητας. 

 Για την οικονομική προσφορά υπ’ αριθ. Α/Α 197007, και τον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ. τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» την υπ’ αριθ. 102113/14-06-2021 ΤΜΕΔΕ 
βεβαίωση εγκυρότητας. 

 
Την 16-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στα 

γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, αφού έλαβε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 16-06-2021, 
την από 14-06-2021 Επιβεβαίωση Γνησιότητας από την Τράπεζα Πειραιώς. 
 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη Διακήρυξη του έργου 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές ανά τμήμα 
3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 

3.1. Τα αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.Δ., 
3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα και ανά τμήμα, 

4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι όπως φαίνονται 
στους ως άνω πίνακες, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε στις 16 Ιουνίου 2021 τον παραπάνω έλεγχο και των   
διαγωνιζομένων και στα δύο τμήματα του έργου. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
 

Εισηγείται: 
1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΕΡΓΩΝ  ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων 
της Περιοχής Παρέμβασης» 

2) Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180716, την ανάδειξη ως 
Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής 
Παρέμβασης» και το «Τμήμα 1 - Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης - Ποδηλατόδρομος», τον οικονομικό φορέα: «P. & C. DEVELOPMENT 
S.A.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196990 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα 
έξι και εβδομήντα οχτώ τοις εκατό (46,78%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που 
αντιστοιχεί σε ποσόν 1.289.443,27 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
3) Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180717, την ανάδειξη ως 

Προσωρινού Μειοδότη για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής 
Παρέμβασης» και το «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της 
Περιοχής Παρέμβασης – Κοινόχρηστοι Χώροι», τον οικονομικό φορέα: «ΤΕΧΝΙΚΗ 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 197184 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης τριάντα εννέα και σαράντα ένα τοις εκατό (39,41%) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.182.688,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το 
Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό και να διαβιβάσει τον 
φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της Αναθέτουσας 
Αρχής του έργου. 

 

Λαμία  16-06-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Κακανά Ζωή 

 
 
 
1. Ιωάννης Γκέτσιος  
 
 
2. Ιωάννα Σερεμέτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

 
 
 
 
 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
 
 

 Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 180563 

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. 180563 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 15ης Ιουνίου 2021 (15-06-2021) 

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
 
Στη Λαμία σήμερα την 15ης Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.οι υπογεγραμμένοι: 
 
α. Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών 

Έργων (ΔΥΤΕ) του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος, 
β. Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της ΔΥΤΕ του Δήμου Λαμιέων, ως 

Μέλος, 
γ. Αλεξία Ρουχά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, της ΔΥΤΕ του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος 
 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», που ορίστηκε με την αριθ. 338/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΛΩΛΚ-
ΡΙ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια 
συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 
Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 180563. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 7η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών η 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 
 
Η πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από 
τον κ. Σωτήρη Ρίζο, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, του «Καταλόγου Συμμετεχόντων» σε 
όλους τους προσφέροντες, όπως παράχθηκε από το ΕΣΗΔΗΣ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω 
κατάλογο κατέθεσαν προσφορά επτά (7) οικονομικοί φορείς, όπως φαίνονται αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

 
1 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

07/06/2021 11:10:33 

2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 07/06/2021 12:23:07 

3 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

07/06/2021 13:42:57 

4 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 07/06/2021 15:08:01 

5 ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 07/06/2021 19:41:59 

 
6 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

07/06/2021 20:02:28 

7 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 07/06/2021 20:29:34 

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
FD331FB759013DBECC8DD37FDD6682AA 

 
Μετά από επικοινωνία της προέδρου με το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαμιέων, 
διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν τα παρακάτω: 

1) Η με αρ. πρωτ. 23185/09-06-2021 αίτηση με κλειστό φάκελο, που αφορά την προσφορά 
της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ». Ο φάκελος ανοίχθηκε και 
περιλαμβάνει την εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό του ως άνω οικονομικού 
φορέα, εκδοθείσα από την ATTICA BANK 

2) Η με αρ. πρωτ. 23026/09-06-2021 αίτηση με κλειστό φάκελο, που αφορά την προσφορά 
της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.». Ο φάκελος ανοίχθηκε και περιλαμβάνει την 
εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό του ως άνω οικονομικού φορέα, εκδοθείσα από 
την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Αρχικά, η πρόεδρος συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στα στοιχεία του Α.Α. 180563 διαγωνισμού. Η 
πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί επτά (7) προσφορές 
και ότι είναι σφραγισμένες.  
 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά». 
 
Η πρόεδρος της Επιτροπής ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού», τον «Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας», όπως παράχθηκε από το 
ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 197200 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

65,12 % 

2 196702 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

62,64 % 

3 195835 ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 59,61 % 

4 196354 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 59,00 % 

5 196570 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

53,39 % 
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6 197031 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 48,00 % 

7 194127 ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

17,00 % 

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

685E1E89AD92B33BB306B66AFE25C27B 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι: 

 ο οικονομικός φορέας «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α.α. προσφοράς 194127 δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ούτε Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Ως εκ τούτου, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 24.2 της διακήρυξης : «Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα ακόλουθα: α) το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – β) την εγγύηση συμμετοχής, του 
άρθρου 15 της παρούσας», η α.α.  194127 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι 
μη παραδεκτή. 

  
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 
μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του 
υποσυστήματος. Από τον ως άνω έλεγχο ομαλότητας των οικονομικών προσφορών, προέκυψε 
ότι οι έξι προσφορές είναι ομαλές. 

 
Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή του άρθρου 4, παράγρ. 4.1ζ της Διακήρυξης 
και της με αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκυκλίου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17.  

 
Ο έλεγχος γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των 
διαγωνιζομένων, ολοκληρώθηκε την 16η/06/2021 ως εξής: 
Έχουν σταλεί τα παρακάτω έγγραφα:  

 Το αρ. 24119/15-06-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΥΤΕ) προς την ATTICA 
BANK, η οποία, με σφραγίδα της επί του ως άνω εγγράφου, βεβαίωσε την εγκυρότητα της 
αρ. LD/21151/00592/31-05-2021 εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ».  

 Το αρ. 24120/15-06-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΥΤΕ) προς την 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η οποία, με το αρ. 314/15-6-2021 έγγραφό της 
βεβαίωσε την εγκυρότητα της αρ. 3368/03-06-2021 (Νο 11514) εγγυητικής επιστολής του 
οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.».  

 
Από τον έλεγχο και των υπολοίπων ηλεκτρονικών εγγυητικών ΤΜΕΔΕ προέκυψε ότι οι 
κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων είναι έγκυρες. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε την ίδια μέρα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε στις 17-06-2021 για την σύνταξη του Πρακτικού. 
 
Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι έξι (6) προσφορές είναι παραδεκτές. Η 
επιτροπή στη συνέχεια κατάρτισε τον Πίνακα των διαγωνιζομένων με τις παραδεκτές 
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 197200 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65,12 % 

2 196702 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

62,64 % 

3 195835 ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 59,61 % 
4 196354 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 59,00 % 

5 196570 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

53,39 % 

6 197031 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 48,00 % 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 

 
1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής 

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 180563). 

2) Την απόρριψη της προσφοράς α.α. 194127 του οικονομικού φορέα «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ως μη παραδεκτή. 

3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα: «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 197200 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα πέντε και δώδεκα εκατοστά (65,12 %) επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

  
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να υποβάλει το παρόν 1ο Πρακτικό και να 
διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της 
Αναθέτουσας Αρχής του έργου. 
 

Λαμία  17 – 06 – 2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Σωτήριος Ρίζος 
Αρ. Τηλ.: 22313 51542 
Email: rizos@lamia-city.g 
 
 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ανοικτής 

διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, του έργου με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος 180563 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

 

Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0017 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και 

κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα.  

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ και Κ.Α. 30.7323.0017.  

5. Την αριθμ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων για «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος» με την οποία το έργο εντάχθηκε στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  

6. Την αριθμ. 335/2021 (ΑΔΑ: 62Κ6ΩΛΚ-ΤΦ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, καταρτίσθηκαν οι 

όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη του έργου. 

7. Την αριθμ. 338/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΛΩΛΚ-ΡΙ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.  
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8. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Πρωινά Νέα”, β) “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 

(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 19232/18-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΑΖΩΛΚ-ΛΚΜ) για το έργο του 

θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 15-06-2021 (αποσφράγιση). 

9. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 

21PROC008621150 2021-05-18. 

10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 

11. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

12. Το Πρακτικό Αποσφράγισης  της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη 

πρώτων μειοδοτών και προσωρινών αναδόχων 

 

Και επειδή: 

 

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 
2. Στο διενεργηθέντα την 07-06-2021 (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών) & 15-06-2021 (ημερομηνία Αποσφράγισης) ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
έλαβαν μέρος επτά (7) οικονομικοί φορείς, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων με Α/Α 180563 σύμφωνα με το από 17-06-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη Διακήρυξη του έργου 

2. Τις υποβληθείσες προσφορές ανά τμήμα 

3. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 

3.1. Τα αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.Δ., 

3.2. Τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ανά συμμετέχοντα και ανά 

τμήμα, 

4. Τις Οικονομικές προσφορές με έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και 
έλεγχο ομαλότητας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Αποδέχεται τις έ ξ ι  ( 6 )  προσφορές που υπέβαλαν οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης πλην της προσφοράς του οικονομικού φορέα: 
«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α.α. προσφοράς 194127 διότι δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής ούτε 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 24, 
παράγρ. 24.2 της διακήρυξης : «Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα ακόλουθα: α) το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας», η 
α.α. 194127 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι μη παραδεκτή. 

  
4. Με το από 17-06-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 

προτείνεται : Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 
180563, η ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για το έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», ο οικονομικός φορέας: «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196990 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης εξήντα πέντε και δώδεκα εκατοστά (65,12 %) επί των τιμών του τιμολογίου 
της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.122.337,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις 
παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
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5. Το σχετικό πρακτικό και υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για : 
 

1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής 
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 180563). 

2) Την απόρριψη της προσφοράς α.α. 194127 του οικονομικού φορέα «ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ως μη παραδεκτή. 

3) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα: «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 197200 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα πέντε και δώδεκα εκατοστά (65,12 %) επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

4) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 17-06-2021 1ου Πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ. της διακήρυξης. Κατά της απόφασης 
αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
διακήρυξης. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Το από 17-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ. Έργου 

 

 
 
 

 O συντάξας  Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη 
Δ/νσης   

Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
  

 
 
 
 

 

 Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

 
 
 
 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. , κλπ)» 
 
 

 Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 179793 

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. 179793 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
   

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 26-04-2021 (Αποσφράγιση) 
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. , κλπ)» 

 
Στη Λαμία σήμερα την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. οι υπογράφοντες: 
 

1. Κακανά Ζωή - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος,  

2. Αποστολόπουλος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Λαμιέων, ως μέλος, 

3. Ρουχά Αλεξία, Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων, ως μέλος, 

 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. , κλπ)», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 258 /2021 (ΑΔΑ 
ΩΖΥΟΩΛΚ-ΓΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, 
για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
 
Της συνεδρίασης της Επιτροπής προηγήθηκε : 
 
α) Το από 21/05/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] 

του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, τη με αριθ. 364/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΘΖΩΛΚ-Α9Γ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης του οικονομικού φορέα: 
«Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» ως  προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης. 

β) Το από 03/06/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] 
του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη διά του 
εγγράφου αριθ. 22055/03-06-2021 Δήμου Λαμιέων (αναθέτουσα αρχή), η υποβολή των δικαιολογητικών 
που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, έως και τις 13-06-2021, σύμφωνα με το άρθρο 
4.2.α της διακήρυξης. 

γ) Η από 07/06/2021 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2.β της διακήρυξης. 

δ) Το από 09/06/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] 
του χειριστή της αναθέτουσας αρχής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Πρόεδρο της Ε.Δ. ο φάκελος των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.  

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 21/05/2021 
μήνυμα της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εντός της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι μέχρι 31/05/2021 κατά της αριθ. 364/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΘΖΩΛΚ-Α9Γ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της διακήρυξης. 
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Εν συνεχεία, η πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 179793 διαγωνισμού. Η 
πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ. πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη. 
 
Ακολούθως η Ε.Δ. αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη: «Μ&Κ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» που υποβλήθηκε με την αριθ. 22131/09-06-2021 αίτησή του, εντός της προθεσμίας 
των τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της 
διακήρυξης. 
  
Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης: «Μ&Κ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.», όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης δημοπρασίας, η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τις υπεύθυνες δηλώσεις 
του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 
 
Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην οριστική μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση: «Μ&Κ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 190557 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
πενήντα επτά  και οχτώ εκατοστά τοις εκατό (57,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της 
να υποβάλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ 179793 του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. , κλπ), μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος, 
 

Λαμία  10-06-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
  
  

ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ 1. Αποστολόπουλος Παναγιώτης 

  
  
  
 2. Ρουχά Αλεξία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  Η/Μ  ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Ι. Σερεμέτη 
Αρ.Τηλ.: 22313 51550 
Email: i.seremeti@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 179793 του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(ΟΔΩΝ, Κ.Χ., κλπ)», προϋπολογισμού 325.810,00 με ΦΠΑ 
 
Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΤΑ/Π.Ε.   με ΚΑ:30.7335.0001 

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 

Στις  26/04/2021, διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο 

κατακύρωσης την συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, για 

την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ., κλπ)» και με όρους 

διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 10258/16-3-2021 Διακήρυξη και την 

αριθ. 99/2020  μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας που συστήθηκε με την αριθ.258/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ: ΩΖΥΟΩΛΚ-ΓΧΤ), προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο 

των στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας». 

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

τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης και συνέταξε το από 28-04-2021 1ο Πρακτικό 

(Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς). 

Με την αριθµ. 364 /2021 (ΑΔΑ: 6ΓΘΖΩΛΚ-Α9Γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 28-04-2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε 

προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : «Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» με Α.Α. 

Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 190557 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα επτά και οχτώ 

εκατοστά επί τοις εκατό (57,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

Με το από 21/05/2021 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 

κοινοποιήθηκε  σε  όλες  τις  εργοληπτικές επιχειρήσεις  που έλαβαν  μέρος  στη δημοπρασία η ως  

άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

mailto:i.seremeti@lamia-city.gr


Σελίδα 2 από 2 

 

Με το από 03/06/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,  ζητήθηκε 

από τον προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-

23.10 της διακήρυξης. 

Με το από  07/06/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ του 

προσωρινού μειοδότη, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και συγχρόνως εμπρόθεσμα προσκομίσθηκαν και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο 

φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης. 

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 

υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι 

νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε 

τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας.  

Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 10-06-2021 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 

υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για 

έγκριση. 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για 

 
1) Την Έγκριση του από 10-06-2021 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 179793, του έργου: 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ., κλπ)». 

2)  Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Α.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 190557 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
πενήντα επτά και οκτώ εκατοστά τοις εκατό (57,08%) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης.  

3) Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ 
της διακήρυξης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο 
ΕΣΗΔΗΣ.  Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Το από 10-06-2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

Λαμία …./06/2021 
Η συντάξασα 

 
 
 
 
 
 

Ιωάννα Σερεμέτη   
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   

Λαμία …./06/2021 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμ. 

 
 
 
 
 
 

Φούντας Θεόδωρος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Λαμία …./06/2021 
Η Αναπλ. Προ/νη Δ/νσης   

Υποδομών & Τεχνικών Έργων   
 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός   



Α Ι Σ Η  Η  
 
 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ:  

ΣΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ 

Έδρα: ΟΘΩΝΟ 1 – ΛΑΜΙΑ 

T.K. 35131 

Σηλ Εποικ. : 2231042893 

                      6972729419 

 

 

 

ΠΡΟ : 

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/νση ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΕΥ. ΕΡΓΩΝ 
Τπότη καρ. Αντυνοπούλος Όλγαρ  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Υοπήγηση παπάτασηρ  για το έπγο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΙΘΟΤΑ ΗΥΟΓΡΑΦΗΕΩΝ – 
ΚΡΟΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ». 
 

Παπακαλούμε όπυρ μαρ σοπηγηθεί παπάταση 60 ημεπολογιακών ημεπών για το έπγο   
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΙΘΟΤΑ ΗΥΟΓΡΑΦΗΕΩΝ – ΚΡΟΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ » λόγυ σςνθηκών COVID-19  και σύνταξη ΑΠΕ. 
  

 

 

 

                             
 
 
                       Ο ΑΙΣΩΝ  
 
 
 
 

ΣΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ 
 
  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 23964 - 15/06/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ. 2231351548 
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Εισήγηση  
Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – 
κρουστών και άλλες εργασίες στο Δημοτική Ωδείο», αναδόχου «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ» 
ΧΡΗΣΤΟΣ» 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 
Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών 
και άλλες εργασίες στο Δημοτική Ωδείο». 

 
1. Ιστορικό 
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 06/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 
2. Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ ΠΕ και 
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία. 

3. Με την αρ. 183/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΥΜΩΛΚ-ΘΚΣ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν 
οι όροι διακήρυξης του έργου. 

4. Την 14η–07–2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 
424/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-ΩΦΙ, ΑΔΑΜ: 20AWRD007669511) Απόφαση της 
Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,10%. 

5. Η αρ. 51358/16-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007864144) Σύμβαση του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 77.718,60 € πλέον ΦΠΑ 24% = 18.652,46 €, σύνολο = 96.371,06 € με 
ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία 
περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες. 

6. Με το αρ. 51596/17-12-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου. 
7. Με την αρ. 53028/14-01-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του 

έργου του θέματος. 
8. Με την αρ. 1895/19-01-2021 (ΑΔΑ: Ω8Χ1ΩΛΚ-Ι20) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η 

Επιτροπή Αφανών Εργασιών. 
9. Με την από 15-06-2021 αίτησή του η ανάδοχος Κ/Ξ αιτήθηκε παράταση προθεσμίας 

κατά 60 ημέρες 
 

2.  Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας 
Η ανάδοχος Κοινοπραξία ζήτησε, εμπρόθεσμα, παράταση προθεσμίας του έργου 

κατά εξήντα (60) ημέρες πέραν των συμβατικών, για τους εξής λόγους: 
1) Την σύνταξη ΑΠΕ 
2) Τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το 
άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016. 
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Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει: 
 

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας για εξήντα (60) ημέρες, δηλ. έως τις 12–09–

2021 για το έργο : «Διαμόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων – κρουστών και άλλες 

εργασίες στο Δημοτική Ωδείο», αναδόχου «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ» ΧΡΗΣΤΟΣ»  
 
 

 
Λαμία,  17 – 06 – 2021 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Λαμία,  17 – 06 – 2021 
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



                    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
2021 
Ταχ.Δ/νση  : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131 
Πληροφορίες  : Καναπίτσα Χριστίνα  
 Τηλ : 2231351035 
 

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 
 
 

                  ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:223.200,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
 

                                         
 

1
Ο

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   
Διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

( Έλεγχος  Δικαιολογητικών Συμμετοχής  και Στοιχείων  Τεχνικών Προσφορών) 
 
 

Στη Λαμία, την 28
η
 Απριλίου  , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. οι υπογραφόμενοι: 

 
1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ,    ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , ως Πρόεδρος 
2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ ,   ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , ως τακτικό  μέλος 
3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ, ΔΕ Διοικητικού   , ως τακτικό  μέλος 

 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 583/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, την 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2021, 
συνήλθαν στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών των συμμετεχόντων στον με  αρ. 107651 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 10010/12-03-2021 διακήρυξη & 
την αριθμ.23/2020 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
Για τον ανωτέρω διαγωνισμό σημειώνονται τα εξής: 
 
Ο Δήμαρχος Λαμιέων με την αρ. πρωτ.: 10013/12-03-2021 προκήρυξη, προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€, με ΦΠΑ 24%. 
 Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στην αρ.πρωτ.: 10010/12- 03-2021 Διακήρυξη 
ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αρ. 23/2020 μελέτη της Δ/σης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων. 
 Με την αρ. 48/02-02-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Τα έγγραφα της σύμβασης καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, και η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 107651. 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12/04/2021, Ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 16/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ..  
 
 

Ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω 
της καρτέλας του εν λόγω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Επικοινωνία», το από 19/03/2021 αίτημα 
παράτασης διαγωνισμού στο οποίο αναφέρει:  
«Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική  
Προσφορά», παρ. 2.4.3.2, υπό παρ. 2. της διακήρυξης, απαιτείται πριν από την καταληκτική  
ημερομηνία υποβολής των προσφορών η προσκόμιση δειγμάτων του συνόλου των προσφερόμενων  
ειδών στο πρωτόκολλο του Δήμου. Επειδή λόγω των συνθηκών που επικρατούν με τον Covid19 και την 
μειωμένη μετακίνηση και μεταφορά παγκοσμίως αγαθών, είναι εξαιρετικά δύσκολο στο χρονικό αυτό 
διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προσφορών να έρθουν δείγματα από το εξωτερικό για να σας 
τα προσκομίσουμε εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου που απομένει, και δια τον λόγο αυτό 
παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών».  



Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2. της αρ. πρωτ. 10010/12-03-2021 διακήρυξης απαιτείται:  
«…2. Δείγμα του συνόλου των προσφερόμενων ειδών τα οποία θα φέρουν ένδειξη με τον Α/Α και την 
ονομασία ανά είδος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θα κατατεθούν πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με Δελτίο Αποστολής στον 
πρωτόκολλο του Δήμου. Το σχετικό Δελτίο Αποστολής, θα συνυποβληθεί στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού με την Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα. ………»  
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄68): «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με 
απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: 
α)……………………….., β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, 
στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) 
……………………………….. και δ) ……………………………………, για χρονικό διάστημα που θα 
καθορίζεται με την οικεία απόφαση».  
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 4778/2021 (α΄26): «2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 

εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α' 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α' 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως τις 31.3.2021». 
Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με την αριθ. 243/2021 Απόφασή της  

αποφάσισε ομόφωνα : 
1.Την έγκριση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των παρ. 
1στi & 1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, της τροποποίησης των 
όρων της αρ. πρωτ.: 10010/12-03-2021 Διακήρυξης μόνο ως προς τον ορισμό νέας καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών και κατά συνέπεια νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».  
2. Την έγκριση της ανάλογης τροποποίησης και για το χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής.  
Κατά τα λοιπά οι υπόλοιποι όροι διακήρυξης θα παραμείνουν οι ίδιοι, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την αρ. 
48/02-02-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής.  
3. Την έγκριση της μετάθεσης νέας καταληκτικής ημερομηνίας κατά οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, από την 
προηγούμενη, ήτοι στις 22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και της μετάθεσης νέας 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών κατά οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, από την 
προηγούμενη, ήτοι στις 28/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται μέχρι 27/01/2022.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω  την 28/04/2021 η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των 

συμμετεχόντων στον με  αρ. 107651 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπιστώθηκαν τα εξής:   

Ο   πίνακας   με   τους   οικονομικούς   φορείς   που  υπέβαλλαν  ηλεκτρονικά  φάκελο προσφορών  για τον ανωτέρω 

διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Α/

Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Α/Α  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 214079 

2. 
NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 

213573 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή  , προέβη σε έλεγχο περί της εμπρόθεσμης παράδοσης  φυσικού φακέλου 

των οικονομικών φορέων  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  κατάθεσης της 

προσφοράς ,   σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

 



 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ηλεκτρονική Αίτηση Φυσικός Φάκελος 

(Αρ.Πρωτ./Ημερομηνία) 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 21-04-2021 16213/23-04-2021 

2 
NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 

21-04-2021 - 

 

   Η  Επιτροπή  εν συνεχεία  ,  προέβη  στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των στοιχείων 

των Τεχνικών Προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά , καθώς και των στοιχείων τα οποία προσκομίστηκαν σε 

έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

  

       Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών, διαπιστώθηκαν 

τα παρακάτω:   

1. Για το φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», η υποβληθείσα προσφορά  είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού σε ότι αφορά τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά και τα υποβληθέντα έγγραφα 

πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και  τις τεχνικές προδιαγραφές  της αριθμ.23/2020 Μελέτης της Δ/νσης 

Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων  ως αυτές ορίζονται. 

 

2.     Για το φορέα «NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ »,  η υποβληθείσα  

προσφορά ΔΕΝ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις  και τους όρους της   διακήρυξης του  διαγωνισμού 

σε ότι αφορά τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά καθώς ο ανωτέρω φορέας στα 

υποβληθέντα έγγραφα  κατέθεσε μόνο  μια απάντηση με όνομα αρχείου ‘’ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ Φ-Σ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ‘’,ενώ δεν υπέβαλλε ηλεκτρονικά κανένα από τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 

δικαιολογητικά    

          Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της Διακήρυξης : «Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, Δήμος Λαμιέων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φλέμινγκ & Ερυθρού 

Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία κατά τις εργάσιμες ώρες σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.». Ο Φορέας «NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ.»,   

δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο δικαιολογητικών.   

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της Διακήρυξης : «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 

στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) 

, 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης-Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας,» 

 

                                                                 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθμ. πρωτ. 10010/12-03-2021 Διακήρυξη . 

2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

 

 

 

 

 



ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

 

1. Την απόρριψη της προσφοράς του φορέα «NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ  », καθώς  ΔΕΝ είναι σύμφωνη με  τους όρους της με αριθμ. πρωτ 10010/12-03-

2021  διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 23/2020 μελέτης της Δ/νσης 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων  διότι  δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα  δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τεχνική προσφορά ούτε   φυσικό φάκελο δικαιολογητικών. 

 

2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας  «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» , καθώς είναι 

σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ 10010/12-03-2021  Διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της αριθμ.23/2020 Μελέτης της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων. 

 

 

 

3. Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  

των οικονομικών φορέων : 

 
 

 

Α/

Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α/Α  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 214079 

 

 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού υποφακέλου της 

οικονομικής προσφοράς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ και Ερυθρού 

Σταυρού, σε ημέρα και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί στους οικονομικούς  φορείς  των οποίων η προσφορά  κρίθηκε  

αποδεκτή  μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων  «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 
 
 
 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 

υπογράφεται. 
 

Λαμία,  03 -06-2021 
  

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 
 
 

 
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 
 
 



       

                    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
2021 
Ταχ.Δ/νση  : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131 
Πληροφορίες  : Καναπίτσα Χριστίνα  
 Τηλ : 2231351035 
 

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 
 
 

                  ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:223.200,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
 

                                         
 

2 Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   
Ηλεκτρονικού  ανοικτού   διαγωνισμού  της προμήθειας με τίτλο: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

( Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  

Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ο Υ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ )   

 
 

Στη Λαμία την 11
η
 Ιουνίου 2021   , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογραφόμενοι: 

 
1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ,    ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , ως Πρόεδρος 
2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ ,   ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , ως τακτικό  μέλος 
3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ, ΔΕ Διοικητικού   , ως τακτικό  μέλος 

 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 583/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, την 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2021, 

συνήλθαν στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των οικονομικών  προσφορών  των συμμετεχόντων στον με  αρ. 107651 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την 

προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 10010/12-
03-2021 διακήρυξη & την αριθμ.23/2020 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
 

                                      
Με το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού η Επιτροπή, και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  

συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών,  εισηγήθηκε: 

 

          Α.  Την απόρριψη της προσφοράς του φορέα «NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΕ  », καθώς  ΔΕΝ είναι σύμφωνη με  τους όρους της με αριθμ. πρωτ 10010/12-03-2021  διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 23/2020 μελέτης της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  διότι  δεν 

κατέθεσε τα προβλεπόμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά ούτε   φυσικό φάκελο 

δικαιολογητικών. 

 

Β.  την αποδοχή της προσφοράς και τη  συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της 

οικονομικής προσφοράς)  του οικονομικού φορέα : 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. 
ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 214079 

 



 

 
Με το αριθ. Πρωτ. 22566/07-06-2021  έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος  ότι η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 11-06-2021 , ημέρα Παρασκευή    και ώρα  10:00   με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

 
    Στις 11-06-2021 η Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών για  το έτος  2021  προέβη στην αποσφράγιση  της Οικονομικής Προσφοράς και 
διαπίστωσε ότι: 
 
 

-Για το φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» , η υποβληθείσα οικονομική ηλεκτρονική προσφορά   έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που 

συνοδεύει την αριθμ.23/2020  Μελέτη της Δ/νσης   Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων   , και έχει ως εξής :  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Οικονομική Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ  

Οικονομική Προσφορά με ΦΠΑ 24% 

            ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ  
 

178.620,00€ 221.488,80€ 

 

 
 

Η Επιτροπή, μετά τα παραπάνω &  λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθμ. πρωτ.10010 /12-03-2021 Διακήρυξη . 

2. Την  υποβληθείσα οικονομική  προσφορά. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Το από 03-06-2021   1ο Πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών .  

 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

 

1) Την  ανάδειξη του φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» με διεύθυνση  – , ΑΦΜ , ΔΟΥ , ως προσωρινού αναδόχου για την 
προμήθεια όπως  περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 10010/12-03-2021 διακήρυξη του Δήμου, και σύμφωνα 
με την αριθ. 23/2020 Μελέτη της Δ/νσης   Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων  γιατί η προσφορά του  είναι 
πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής ,ως εξής: 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Οικονομική Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ  

Οικονομική Προσφορά με ΦΠΑ 24% 

            ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ  
 

178.620,00€ 221.488,80€ 

 
 
 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα 
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί  της  οδού Φλέμινγκ και  Ερυθρού  Σταυρού, σε ημέρα  και ώρα,  
που θα γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος, στον οικονομικό φορέα  του οποίου η προσφορά  κρίθηκε 
αποδεκτή. 

 



Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 
υπογράφεται. 

 

Λαμία,  15 -06 -2021 
  

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 
 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 
 
 

 
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
& ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 
 
Στις 22/04/2021 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα πλαίσια διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την 
προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€, με 
ΦΠΑ 24% και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην με αρ.πρωτ. 10010/12-03-
2021 διακήρυξη και την αρ. 23/2020 μελέτη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου και 
εγκρίθηκαν με την αρ. 48/2021 (ΑΔΑ: 61Ζ7ΩΛΚ-ΖΞΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Στις 28/04/2021 τα μέλη της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 583/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής, συνήλθαν 
στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’αριθμ. 107651 ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά φάκελο προσφορών για τον 
ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 214079 

2. NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 213573 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη σε έλεγχο περί της εμπρόθεσμης παράδοσης φυσικού φακέλου 
των οικονομικών φορέων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  
κατάθεσης της προσφοράς , σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκαν τα 
παρακάτω: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ηλεκτρονική 

Αίτηση 

Φυσικός Φάκελος 

(Αρ.Πρωτ./Ημερομηνία) 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21-04-2021 16213/23-04-2021 

2 NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 21-04-2021 - 

Η Επιτροπή εν συνεχεία, προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των στοιχείων 
των Τεχνικών Προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, καθώς και των στοιχείων τα οποία 
προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
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της προσφοράς. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών 
προσφορών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:   
1.   Για τον φορέα με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», η υποβληθείσα προσφορά  είναι σύμφωνη με την διακήρυξη 
του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά και τα 
υποβληθέντα έγγραφα πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  της 
αριθμ.23/2020 Μελέτης της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  ως αυτές ορίζονται. 
2.   Για τον φορέα «NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ»,  η υποβληθείσα  
προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης του  διαγωνισμού σε 
ότι αφορά τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά καθώς ο ανωτέρω φορέας στα 
υποβληθέντα έγγραφα  κατέθεσε μόνο  μια απάντηση με όνομα αρχείου ‘’ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ Φ-Σ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ‘’, ενώ δεν υπέβαλλε ηλεκτρονικά κανένα από τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 
δικαιολογητικά. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της Διακήρυξης: «Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από 
τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, Δήμος Λαμιέων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φλέμινγκ & 
Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία κατά τις εργάσιμες ώρες σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014». Ο φορέας «NOVACO Θ. ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ» δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο δικαιολογητικών.   
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της Διακήρυξης: «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα 
του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η 
οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης-Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) της παρούσας» 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 03/06/2021 συνέταξε το 1ο  πρακτικό 
διενέργειας διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Στοιχείων  Τεχνικών 
Προσφορών).  
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «NOVACO Θ. 
ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
ανωτέρω και γίνεται αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» ο οποίος και θα 
συμμετέχει στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς). 
 
Με το αριθ.πρωτ. 22566/07-06-2021  έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος  ότι η 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει στις 11-06-2021, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 
10:00 π.μ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) από την αρμόδια Επιτροπή. 
Στις 11-06-2021 η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς και διαπίστωσε 
ότι για το φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ», η υποβληθείσα οικονομική ηλεκτρονική προσφορά   έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει 
την αριθμ.23/2020  Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, και έχει ως εξής :  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οικονομική Προσφορά χωρίς ΦΠΑ  Οικονομική Προσφορά με ΦΠΑ 24% 
ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

178.620,00€ 221.488,80€ 



Σελίδα 3 από 3 
 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 15/06/2021 συνέταξε το 2ο πρακτικό 
διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου) . Σύμφωνα με το 2ο πρακτικό η επιτροπή εισηγείται την ανακήρυξη του 
οικονομικού φορέα με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου. 

Μετά τα παραπάνω τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α) το από 03/06/2021 1ο πρακτικό 
διαγωνισμού και β) το από 15/06/2021 2ο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά στην 
προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και προτείνεται,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 1στ i & 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης και προτείνεται 

η λήψη απόφασης για: 

1. την έγκριση α) του από 03/06/2021 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (Έλεγχος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Στοιχείων Τεχνικών Προσφορών) και β) του από 15/06/2021 2ου 
πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού  (ηλεκτρονική αποσφράγιση 
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) για την προμήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» με έδρα την Κηφισιά Αττικής, διεύθυνση 
Χαρ.Τρικούπη 93, ΤΚ 14563, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», όπως περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 10010/12-03-2021 διακήρυξη και 
σύμφωνα με την αριθ. 23/2020 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών Έργων  του Δήμου γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και κρίνεται συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής, ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οικονομική Προσφορά χωρίς ΦΠΑ  Οικονομική Προσφορά με ΦΠΑ 24% 
ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

178.620,00€ 221.488,80€ 

Κατά της απόφασης της οικονομικής επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το 
Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-Το από 03/06/2021 1ο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
-Το από 15/06/2021 2ο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         

 
         



                    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2021 

Ταχ.Δ/νση  : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131 
Πληροφορίες  : Καναπίτσα Χριστίνα                
 Τηλ : 2231351035 
 

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 
 
 

               ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 74.400,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

  

 

1
Ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

(Πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Οικονομικής 

Προσφοράς & Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) 

 

Στη Λαμία, την 14η Ιουνίου 2021 , ημέρα Δευτέρα   και ώρα 9:30 π.μ. οι υπογραφόμενοι: 

1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ,    ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , ως Πρόεδρος 
2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ ,   ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , ως τακτικό  μέλος 
3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ, ΔΕ Διοικητικού   , ως τακτικό μέλος 

 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 583/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων, την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2021, συνήλθαν στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού 

Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, για την αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων στο 

συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»  

σύμφωνα με την αρ.πρωτ.21575/31-05-2021 διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 31/2020 μελέτη της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και  Ηλ. Διακ/σης-Τμήμα Διαφάνειας και Ηλ. 

Διακυβέρνησης  του Δήμου. 

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

επιτροπή προέβη στην έναρξη των διαδικασιών αποσφράγισης  και αξιολόγησης των 

υποβληθέντων προσφορών. 

 

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 

διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 

1. ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 

 

 

Κάθε συμμετέχων κατέθεσε φάκελο προσφοράς που περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού  

α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

 



Οι παραπάνω φάκελοι ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονταν 

και υπογράφηκαν από τα μέλη της επιτροπής. 

 

 Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά» και διαπίστωσε ότι κάθε ένας από αυτούς περιείχε:  

 

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

2. Τεχνική προσφορά (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 

Εν συνεχεία προέβη στον έλεγχο, τη μονογραφή των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

στοιχείων. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των Τεχνικών 

Προσφορών που κατατέθηκαν διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 

-Για το φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.»η υποβληθείσα προσφορά είναι 

σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

τα δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς. 

 

- Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής 

Προσφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 31/2020 μελέτης  της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και  Ηλ. Διακ/σης-Τμήμα Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης  του 

Δήμου. 

 

Συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας αξιολόγησης της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε 

από το φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ: «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Στοιχεία τεχνικών Προδιαγραφών και 
Ποιότητας 

100 50%  

Α.1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

100 35% 35,00 

Α.2 Ποιότητα, Καταλληλότητα,  Διαχείρισης 
της προμήθειας 

100 15% 15,00 

Β. Τεχνική Υποστήριξη και Καλύψη  50%  

 HelpDesk(διαδικασίες και υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης – υποστήριξης) 

100 10% 10,00 

 Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη 
λειτουργίας 

100 5% 5,00 

 Χρόνος παράδοσης (εντός δέκα ημερών) 120 20% 24,00 

 Χρόνος απόκρισης από την αναγγελία 
βλάβης ( εντός εξήντα λεπτών της ώρας) 

120 15% 18,00 

   Σ.Β.Τ.Π. 107 

 

Ο Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ΑΒΤΠ = 107,00 

Ο Τελικός Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς είναι ΤΒΤΠ = 107/107*100=100 

 



 -Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης όπου  

«η αποσφράγιση του φακέλου  των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν , κατά την κρίση της Επιτροπής, σε μια 

δημόσια συνεδρίαση» , η Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, του ανοίγματος των 

οικονομικών προσφορών του μοναδικού προσφέροντα φορέα, του οποίου η προσφορά  ήταν 

σύμφωνη με τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την τεχνική προσφορά. 

 

Η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι : 

 

 

-Για το φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε», η υποβληθείσα οικονομική  προσφορά   

έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ.31/2020  Μελέτη της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού και  Ηλ. Διακ/σης-Τμήμα Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης  του Δήμου,και 

έχει ως εξής :  

 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 

με ΦΠΑ 24% 

1 ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ 

Ο.Ε. 

54.000,00€ 66.960,00€ 

 

 

 

 Ο  υπολογισμός του Τελικού Βαθμού Οικονομικής Προσφοράς ( ΤΒΟΠ),  έχει ως εξής 

:  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

-Για το φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» : 

ΤΒΟΠ = 54.000,00€ /54.000,00€ *100=100 

 

 

 

 Ο υπολογισμός του Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς, έχει ως εξής: 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για το φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» : 

ΤΒΣΠ =( ΤΒΤΠ*0,80)+(ΤΒΟΠ*0,20)=(100*0,80)+(100*0,20)=100 

 

 



Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Την αριθμ. πρωτ. 21575/31-05-2021 Διακήρυξη. 

2. Την υποβληθείσα προσφορά. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν. 

               

                                                     Εισηγείται  : 

Α) Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-

ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» γιατί  η υποβληθείσα προσφορά είναι  σύμφωνη  με τους όρους της 

αρ.πρωτ. 21575/31-05-2021  Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 31/2020 

Μελέτης της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και  Ηλ. Διακ/σης-Τμήμα 

Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης  του Δήμου, με  Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς   

ΑΒΤΠ = 107 και  Τελικό Βαθμό  της Τεχνικής Προσφοράς  ΤΒΤΠ = 107/107*100=100 

 

Β) Την  ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 

Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, ως προσωρινού 

αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»   γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με 

Τελικό Βαθμό Συνολικής  προσφοράς: 

ΤΒΣΠ =(ΤΒΤΠ*0,80)+(ΤΒΟΠ*0,20) =(100*0,80)+(100*0,20) =100  

 και έχει ως εξής : 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 

με ΦΠΑ 24% 

1 ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ 

Ο.Ε. 

54.000,00€ 66.960,00€ 

          

  Η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ και 

Ερυθρού Σταυρού, σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στον οικονομικό φορέα του οποίου 

η προσφορά κρίθηκε ως  συμφέρουσα , με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού 

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 



Λαμία, 15 -06-2021 

 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 
 
 

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 1 
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
           

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Προς 
την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου  Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»  

 
Την 14/06/2021 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης 
της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους 
διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 21575/31-05-2021 Διακήρυξη και την 
αριθμ. 31/2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και  Ηλ. Διακ/σης 
του Δήμου. 

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 
1. «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

Ακολούθως η επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.583/2020 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
στοιχείων των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των στοιχείων των Τεχνικών Προσφορών που κατατέθηκαν διαπιστώθηκε ότι για 
τον φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με 
τους όρους του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τα δικαιολογητικά 
Τεχνικής Προσφοράς. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής 
Προσφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 31/2020 μελέτης  της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και  Ηλ. Διακ/σης- Τμήμα Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης  του 
Δήμου και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης της μοναδικής προσφοράς που 
υποβλήθηκε από το φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΦΟΡΕΑΣ: «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» 

 
 



Σελίδα 2 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Στοιχεία τεχνικών Προδιαγραφών και 
Ποιότητας 

100 50%  

Α.1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

100 35% 35,00 

Α.2 Ποιότητα, Καταλληλότητα,  Διαχείρισης της 
προμήθειας 

100 15% 15,00 

Β. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη  50%  
 HelpDesk (διαδικασίες και υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης – υποστήριξης) 
100 10% 10,00 

 Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη 
λειτουργίας 

100 5% 5,00 

 Χρόνος παράδοσης (εντός δέκα ημερών) 120 20% 24,00 
 Χρόνος απόκρισης από την αναγγελία βλάβης 

(εντός εξήντα λεπτών της ώρας) 
120 15% 18,00 

   Σ.Β.Τ.Π. 107 

Ο Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ΑΒΤΠ = 107,00 

Ο Τελικός Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς είναι ΤΒΤΠ = 107/107*100=100 

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης όπου «η 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε μια δημόσια 
συνεδρίαση», η Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, του ανοίγματος των οικονομικών 
προσφορών του μοναδικού προσφέροντα φορέα, του οποίου η προσφορά  ήταν σύμφωνη με τα 
στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
τεχνική προσφορά. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για το φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε», η υποβληθείσα 
οικονομική  προσφορά  έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 31/2020  Μελέτη της  Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού του Δήμου και έχει ως εξής : 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική προσφορά 
σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική προσφορά 
σε ευρώ με ΦΠΑ 24% 

1 ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 54.000,00€ 66.960,00€ 
 

 Ο  υπολογισμός του Τελικού Βαθμού Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ),  έχει ως εξής :  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
-Για τον φορέα «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» : 
ΤΒΟΠ = 54.000,00€ /54.000,00€ *100=100 

 Ο υπολογισμός του Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς, έχει ως εξής: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για το φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» : 
ΤΒΣΠ =(ΤΒΤΠ*0,80)+(ΤΒΟΠ*0,20)=(100*0,80)+(100*0,20)=100 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στις 15/06/2021 το 1ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού (Πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – 
Οικονομικής Προσφοράς και Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου). Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε: α) την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο οικονομικός 
φορέας «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» και β) την ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. 



Σελίδα 3 
 

ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε» ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 

Μετά τα παραπάνω τίθενται υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 15-06-2021 1ο  Πρακτικό 
διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1στ i και 1ζ άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης και 
προτείνεται  

η λήψη απόφασης για: 
Α. την έγκριση του από 15/06/2021 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (Πρακτικό 
αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Οικονομικής Προσφοράς και 
Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου), που αφορά στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 
Β. την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ 
Ο.Ε.» γιατί η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της αρ.πρωτ. 21575/31-05-
2021 Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 31/2020 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλ. Διακυβέρνησης του Δήμου, με  Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς ΑΒΤΠ=107 και Τελικό Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς ΤΒΤΠ= 107/107*100=100 
Γ. Η ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.», με έδρα την Λαμία, διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη, ΑΦΜ 082785679, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινού αναδόχου για την 
προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής με Τελικό Βαθμό Συνολικής προσφοράς:  
ΤΒΣΠ =(ΤΒΤΠ*0,80)+(ΤΒΟΠ*0,20) =(100*0,80)+(100*0,20) =100 και έχει ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική προσφορά σε 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική προσφορά σε 
ευρώ με ΦΠΑ 24% 

1 ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 54.000,00€ 66.960,00€ 

Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της οικονομικής επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-Το από 15/6/2021 1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
  
 



ειίδα 1 από 3 
 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

  
 
 

Λακία, 18/06/2021 
 

      Σαρ.Γλζε:  Φιέκηγθ & Δξ.ηαπξνύ 
      Σαρ.Κώδηθαο:  351 31  ΛΑΜΗΑ 
      Αξ. ηειεθ.    :  22313 51500 

e-mail         :grdrh@lamia-city.gr 

 
  

 
 

 
                            ΠΡΟ: 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Λακηέσλ  

    
 

 

ΘΕΜΑ: ύλαςε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη ηνπ 

Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΔ ΑΔ» γηα ηελ «Παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ π-

πεξεζηώλ γηα ηε θηινμελία ηνπ Ράιιπ ΑΚΡΟΠΟΛΗ-WRC θαηά ην έηνο 2021, ζηε Λακία, 

από ηνλ Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΔ ΑΔ πξνο ηνλ Γήκν Λακηέσλ». 

 

*** 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Έρνληαο ππόςε, 

1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απην-

δηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»]. 

2.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ». 

3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018) Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζε-

ζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε 

ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 

[Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ]. 

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/1/2020): Σξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα 

Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, λέν πιαίζην επηινγήο δηνηθήζεσλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα, ξύζκηζε 

νξγαλσηηθώλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζαγέλεηαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γεκόζηνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνί-

θεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

mailto:grdrh@lamia-city.gr
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5.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ν.4412/2016 – ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016 

«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 – ΦΔΚ 36/Α/9-3-2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απιν-

πνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηε-

ξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία», πνπ ηξνπνπνηνύλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

7.- Σελ αξ.πξση. 32287/32/1-11-1999 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ γηα ηελ ζύληαμε 

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

8.- Σελ ππ.αξηζκ. 4745/ΔΤΘΤ289/3-2-2021 εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δ-

πελδύζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

9.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4336/2015, Κεθάιαην Β’ – Μεηαθηλήζεηο Δζσηεξηθνύ, Τπν-

παξάγξαθνο Γ.9 Γαπάλεο κεηαθηλνύκελσλ εληόο θαη εθηόο επηθξάηεηαο όπσο ηξνπνπνηή-

ζεθε θαη ηζρύεη. 

10.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Άξζξνπ 21 πεξί ακνηβώλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ. 

11.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4735/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Άξζξνπ 40 πεξί αξκνδην-

ηήησλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ΟΣΑ 

α’ βαζκνύ. 

12.- Σνλ ηξαηεγηθό ρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ όπσο ςεθίζηεθε κε ηελ 

ππ.αξηζκ. 131/1-7-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γ.Λακηέσλ. 

13.- Σν άξζξν 58 ηνπ Νόκνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 52/Α/1-4-2019) «Δλαξκόληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί». 

14.- Σν άξζξν 101 ηνπ Νόκνπ 4764/2020  (ΦΔΚ 256/Α/23-12-2020) «Ρπζκίζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19, ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο 

ησλ ζπληάμεσλ, ηε ξύζκηζε νθεηιώλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

15.- Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Λακηέσλ κεηά από απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνύ, θέξεη ηελ επζύλε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο (ΠΔΛ). Πεξαηηέξσ, 

νη Γηεπζύλζεηο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαηαβάιινπλ θαζεκεξηλά θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
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πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Παξόια 

απηά ην έξγν ηνπο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιν εμαηηίαο: α) ηνπ εμαηξεηηθά επείγνληνο ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Ράιιπ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, β) ηεο ειιηπνύο ζηειέρσζεο βάζεη 

εγθεθξηκέλνπ νξγαλνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο πνιιαπιώλ παξάιιε-

ισλ θαζεθόλησλ ησλ ζηειερώλ ηνπ Γήκνπ, γ) ησλ εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

νξζή, άξηηα θη επηηπρή έθβαζε ηεο δηνξγάλσζεο θαζώο θαη ηελ δηαζθάιηζε αζθαινύο 

νξγάλσζεο θη επηζθεςηκόηεηαο ηνπ ρώξνπ, δ) ηεο αδπλακίαο πεξαίσζεο απαηηνύκελσλ 

εξγαζηώλ (ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ νξγάλσζε, θαζαξηζκό, θαιισπηζκό εμσηεξηθώλ θη εζσηεξηθώλ ρώξσλ, απνθαηά-

ζηαζε δηθηύσλ δεδνκέλσλ, ξεύκαηνο, ηειεθσλίαο, παξνρή γξαθεηαθώλ ππνδνκώλ, θα). 

 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

1/ Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. 

2/ Σνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ ζηηο Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη ζην ζρέδην ηεο Πξν-

γξακκαηηθήο ύκβαζεο. 

3/ Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Λακηέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκα-

ηηθήο ύκβαζεο. 

 

 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γξαθείν Γεκάξρνπ.  
 

                     
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 

ΕΤΘΤΜΙΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  

ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για 
τη φιλοξενία του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ – 

WRC κατά το έτος 2021» 

 

Λαμία Ιούνιος 2021 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

Την …/…./2021 ημέρα …… και ώρα ….. στη Λαμία, έδρα του Δήμου Λαμιέων, οι 

κατωτέρω φορείς: 

1/ Ο Δήμος Λαμιέων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο 

Καραΐσκο και 

2/ Ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.» που εδρεύει στη Λαμία, 

οδός Κύπρου 87 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο για την 

υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθ.  …./2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Α.Ε. κ. ………………………………. 

Έχοντας υπόψη : 

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

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

Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 

αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 

Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2/ Του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16.6.2011), όπως τροποποιήθηκε από εκείνες του άρθρου 57 του Ν. 

4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄/17-04-2021). 

3/ Του Ν.4336/2015, Κεφάλαιο Β’ – Μετακινήσεις Εσωτερικού, Υποπαράγραφος Δ.9 

Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4/ Του Ν.4354/2015 « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015) και συγκεκριμένα του 

Άρθρου 21 περί αμοιβών συλλογικών οργάνων. 

5/ Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

6/ Του άρθρου 58 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της 

Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 



 Προγραμματική Σύμβαση Δ.Λ.-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ –Ράλι Ακρόπολις   Σελ. 3/36   

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί». 

7/ Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 

θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 

προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 

διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

8/ του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

9/ Του άρθρου 101 του Ν.4764/2020  (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, 

τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

10/  Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 

προγραμματικών συμβάσεων. 

11/ Την με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

– Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

Β. Επειδή:  

(α) κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.4071/2012 (Α' 85), οι προγραμματικές συμβάσεις είναι 

συμφωνίες που θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση δημόσιων 

υπηρεσιών και την άσκηση συγκεκριμένης κάθε φορά δραστηριότητας, διά μέσου των 

φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός τους είναι, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση 

παροχής υπηρεσιών με αναπτυξιακό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδό, προκειμένου να 

παρακαμφθούν τυχόν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, έλλειψη προσωπικού, 

αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες, που καθυστερούν την 

ανάπτυξη και την εν γένει βελτίωση και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 

κατοίκων. Στο ελάχιστο περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης (βλ. παρ. 2) 

περιλαμβάνονται το αντικείμενό τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και η διάρκειά της, ο 
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προϋπολογισμός της και οι πόροι , από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 

από τους συμβαλλόμενους υποχρεώσεις, ρήτρες για την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης 

καθώς και το όργανο παρακολούθησης της εκτέλεσής της, ούτως ώστε να παράγεται 

πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών (Ελ. Συν. Ζ΄ Κλ. 148/2018, 36/2018 

και 154/2017). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη είναι ο σκοπός, τον οποίο 

καλείται αυτή να εκπληρώσει, να μην είναι δυνατόν να εκπληρωθεί με άλλο τρόπο. Εξάλλου, 

η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς 

προβλεπόμενη από τη κείμενη νομοθεσία διαδικασία επιλογής αναδόχου για την επίλυση του 

ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την παράκαμψη 

διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη δράση των Ο.Τ.Α. ή απαιτούν την 

τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την άσκησή της. Περαιτέρω, υπό το 

φως των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, κρίσιμο εννοιολογικό στοιχείο είναι ότι τα 

συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν 

ισόρροπα για την υλοποίηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο κοινά 

εξυπηρετούμενου δημόσιου σκοπού, τον οποίο είναι εκ του νόμου επιφορτισμένα να 

επιτελούν (Ε.Σ. Ζ΄ Κλ. 36/2018). Επιπλέον, τυχόν προβλεπόμενες περιουσιακές μετακινήσεις 

μεταξύ των συμβαλλομένων σε προγραμματική σύμβαση περιορίζονται στην κάλυψη των 

απαραίτητων δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν νοείται να 

έχουν το χαρακτήρα ανταλλάγματος για παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες, 

στοιχείο που απαντάται μόνο που απαντάται μόνο στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ 

επαχθούς αιτίας. Συνεπώς, δεν πρόκειται για προγραμματική σύμβαση όταν τα μέρη 

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, όπως συμβαίνει όταν ο 

συμβαλλόμενος επιδιώκει την επίτευξη κέρδους, μέσω του προβλεπόμενου στη σύμβαση 

ανταλλάγματος για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες καθόσον στη τελευταία περίπτωση 

υπό το μανδύα της προγραμματικής σύμβασης υποκρύπτεται η σύναψη σύμβασης δημόσιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Εξάλλου ο Ν. 4412/2016 (Α΄147), στο άρθρο 12 ορίζει ότι 

«…1. Μία δημόσια σύμβαση που ανατίθεται από μία αναθέτουσα αρχή σε ένα νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η 

αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 

ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του 

ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν 

ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν 

λόγω αναθέτουσα αρχή, και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο 



 Προγραμματική Σύμβαση Δ.Λ.-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ –Ράλι Ακρόπολις   Σελ. 5/36   

ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων 

χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόμου και 

δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή 

θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις 

υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί 

αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές 

αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από 

άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή…..». Με 

τις ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζεται η περίπτωση των «in house» αναθέσεων, των συμβάσεων 

δε οιονεί αυτεπιστασίας όπου μια αναθέτουσα αρχή αναθέτει την εκτέλεση μίας σύμβασης σε 

ένα νομικά αυτοτελές νομικό πρόσωπο, με το οποίο όμως συνδέεται μέσω ιδιαίτερης σχέσης 

ή ασκεί επ’ αυτού έλεγχο ανάλογο με εκείνο που ασκεί επί των δικών του υπηρεσιών, 

εφόσον ο αποδέκτης της ανάθεσης πραγματοποιεί το κύριο μέρος της δραστηριότητας επί τη 

βάσει καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την αναθέτουσα αρχή ή από ελεγχόμενα από 

αυτήν νομικά πρόσωπα. Κατά συνέπεια, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να 

αναθέτει απευθείας συμβάσεις σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που τελεί υπό 

τον απόλυτο έλεγχό του,  εφόσον αυτή αναπτύσσει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% 

της δραστηριότητας της δράσεις και καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από τον ΟΤΑ 

χωρίς να συμμετέχουν αμέσως στο κεφάλαιό της ιδιωτικά κεφάλαια. Ακολούθως, για το 

βαθμό σύνδεσης της ανωτέρω εταιρείας, αφενός με την ελέγχουσα αρχή και αφετέρου με την 

ιδιωτική οικονομία, εκτιμώνται οι νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις που διέπουν την 

οργάνωση και λειτουργία της (της εταιρείας) και καθορίζουν το βαθμό εμπλοκής της 

αναθέτουσας αρχής στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων, των σημαντικών 

αποφάσεων και στον έλεγχο και την εποπτεία της, χωρίς αρκεί η κατοχή του πλειοψηφικού 

πακέτου των μετοχών και η ανάδειξη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ., καθόσον κοινού 

εταιρικού δικαίου δεν συνιστά άσκηση ελέγχου ισοδυνάμου με αυτόν που ασκεί η 

αναθέτουσα αρχή επί των δικών της υπηρεσιών. Στο μέτρο δε που διαπιστώνεται ότι τα 

γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης της εταιρείας αυτής ταυτίζονται με εκείνα της 

αναθέτουσας αρχής και ότι οι συναλλαγές της με άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν απλώς 

συντρέχει πράγματι παρακολουθηματικό συντρέχει πράγματι ο χαρακτήρας της ανάθεσης ως 

«οιονεί αυτεπιστασίας» (Ε.Σ. Ζ' 148/2018 και Κλ. 36/2018, 173/2015). Επιπλέον, σύμφωνα 

με το σκεπτικό του ΔΕΚ για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-182/11 και C-183/11 «Όταν 

πλείονες δημόσιες αρχές, με την ιδιότητά τους ως αναθέτουσες αρχές, ιδρύουν από κοινού 

φορέα επιφορτισμένο με την εκπλήρωση καθήκοντός τους δημόσιας υπηρεσίας ή όταν 
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δημόσια αρχή συμμετέχει σε τέτοιο φορέα, η βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋπόθεση κατά την οποία, προκειμένου να απαλλαγούν από την 

υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσεως κατά το δίκαιο 

της Ένωσης, πρέπει να ασκούν από κοινού έλεγχο επί του φορέα αυτού ανάλογο προς 

εκείνο που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών πληρούται εφόσον κάθε μία από τις αρχές 

αυτές συμμετέχει τόσο στο κεφάλαιο όσο και στα όργανα διοικήσεως του εν λόγω φορέα».  

(β) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» «…..1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού 

των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός των 

Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, ιδίως: α) η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της 

αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της διοικητικής 

και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής 

υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ) η υλοποίηση δράσεων και 

έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) 

η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη 

των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών 

πολιτικών. Η περιοχή παρέμβασης των Αναπτυξιακών Οργανισμών καθορίζεται με το οικείο 

καταστατικό.» Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά 

εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους…….2…..3. Οι Αναπτυξιακοί 

Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 

3845/2010 (Α` 65). Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις 

διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α` 104), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Οι εταιρείες 

του άρθρου αυτού: α. εμπίπτουν στα Σελίδα 5 από 28 νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ` 

της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α` 265), β. μπορούν να συστήσουν ή 

να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 

347/320), γ. μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της 
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Γενικής Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής 

υποστήριξης, δ. μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης 

και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, ε. μπορούν να ασκούν τις 

δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α` 133), «στ. μπορούν να 

προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν για λογαριασμό των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα 

πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της 

ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου του εκάστοτε προγράμματος, καθώς και να υλοποιούν από κοινού 

με τους ΟΤΑ Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).» ……..ζ. …… η. ….. θ. 

ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 4412/2016 (Α` 147)…….». Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της υπ αριθ. 

200/2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν, μεταξύ άλλων 

αρμοδιοτήτων,  «…την υποστήριξη των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

(συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ –άρθρο 8 

παρ. 2 ν. 4674/2020)…». 

(γ) Επειδή, με την υπ.αριθ.22.193/06-08-2020 πράξη της συμβολαιογράφου Λαμίας 

Θεοδώρας Πολιτοπούλου που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 12/08/2020 [αριθμός 

καταχώρησης 155922854000], συστάθηκε Αναπτυξιακός Οργανισμός- Ανώνυμη Εταιρεία με 

την επωνυμία «Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη 

Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»], στον οποίο συμμετέχουν πέντε (5) 

δήμοι οι εξής : ο Δήμος Λαμιέων, με ποσοστό 80% και οι Δήμοι Αμφίκλειας-Ελάτειας, 

Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας με ποσοστό 5% έκαστος. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 

συστήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 ως ανώνυμη εταιρεία 

ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και με βάση το άρθρο 4 

του Καταστατικού της, στους σκοπούς του ανάγεται : 1. Η επιστημονική, τεχνική και 

διοικητική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, 

επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών 

συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 2. Η παροχή τεχνικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας καθώς και η 

άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133). 3. Η 

ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό 



 Προγραμματική Σύμβαση Δ.Λ.-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ –Ράλι Ακρόπολις   Σελ. 8/36   

των μελών της και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό 

καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και 

άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του Ν.4674/2020. 4.Η συμμετοχή της 

Εταιρείας στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

(ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 5. Η προώθηση της επιχειρηματικής, 

οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών. 6. Η μελέτη, 

καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και προβλημάτων σχετικά 

με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή 

δραστηριοποίησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων 

για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής 

εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και 

απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η 

ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 7. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής 

οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, 

η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση 

της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση 

τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας. 8. Η διερεύνηση, μελέτη και 

συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή 

τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, 

του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων 

υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημοτικής 

περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς κι ευρωπαϊκούς 

σκοπούς. 9. Ο σχεδιασμός, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, 

ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς 

του καταστατικού. 10. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη των μελών 

της από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και 

πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Ελληνικού Δημοσίου. 11. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 
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βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και 

δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και 

δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την 

προαγωγή της ψυχικής υγείας. 12. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών 

για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό 

επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής. 13. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και 

συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και 

νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων 

έρευνας και ανάπτυξης. 14. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο 

ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και 

περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας. 15. Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων 

Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων θεσμών ή άλλων ανάλογων ή 

συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη 

νόμου. 16. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών 

δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η αξιοποίηση 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.17. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού 

και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, 

σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. 18. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή 

αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς 

κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς 

οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη. Για την εκπλήρωση των παραπάνω 

σκοπών της, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής 

υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να 

συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους 

ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς. 

(δ) Με βάση τα ανωτέρω, η εν λόγω σύμβαση, ως προγραμματική, φέρει τα 

χαρακτηριστικά της οιονεί «in house» ανάθεσης, και, ως εκ τούτου, εξαιρείται από το πεδίο 

εφαρμογής των Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων [βλ. ad hoc Ελ.Συν. Ζ΄ Κλ. 148/2018 

και 36 / 2018 και 154/2017 καθώς και υποθέσεις C-182/11 και C-183/11 ΔΕΚ]. Περαιτέρω, η 

ελεγχόμενη σύμβαση φέρει το καθοριζόμενο, με τη μνημονευθείσα ρύθμιση της παρ. 2 του 

άρθρου 100 του ν.3852/2010, ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμματικών συμβάσεων, ήτοι: 
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α) το αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο δηλαδή έργο που θα παραχθεί και το 

σκοπό για τον οποίο το «έργο» αυτό θα παραχθεί (βλ. άρθρα 2, και 3), β) τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης και τους πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οι 

αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις (βλ. άρθρο 5), γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών (βλ. άρθρο 4). δ) τη διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσής της (βλ. άρθρο 6), ε) το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και τις 

αρμοδιότητες του (βλ. άρθρο 7) και στ) ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που 

παραβαίνει τους όρους της σύμβασης (άρθρο 10). 

Δ. Τα ακόλουθα στοιχεία: 

1/ τις αποφάσεις Ανάληψης Δαπάνης των συμβαλλόμενων μερών. 

2/ Την διεξαγωγή του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ – WRC κατά το έτος 2021 στη Λαμία, με 

κέντρο αγώνα την Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας. 

3/ Το με αριθμό 3062 ID εγγραφής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ  

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100064122. 

4/ Το από 05-05-2021 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO (Αριθ. Qs.21.023 κατά 

ΕΝ ISO9001:2015) που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

5/ Το γεγονός ότι Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.» διαθέτει 

συγκροτημένο οργανόγραμμα κι έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα 

όργανα. 

 

Ε. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συλλογικών Οργάνων των συμβαλλόμενων 

μερών: 

1/ Την υπ’ αριθ. …./2021 (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, περί έγκρισης της σκοπιμότητας και των όρων της 

Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Ευθυμίου 

Καραΐσκου, για την υπογραφή της παρούσας.  

2/ Την υπ’ αριθ. …../2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της 

Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του κ. 

………………………………………………, για την υπογραφή της παρούσας. 

3/  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, ενέχει 

πλήρως τα στοιχεία της νομιμότητας και τα συμβαλλόμενα μέρη: 
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

-Περιεχόμενα 

-Προοίμιο- Σκοπός 

-Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

-Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

- Προϋπολογισμός και Πόροι – Χρηματοδότησης 

-Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

-Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

-Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της ΣύμβασηςΕπίλυση Διαφορών 

-Τελικές Διατάξεις 

-Παραρτήματα 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΚΟΠΟΣ 

  Ο Δήμος Λαμιέων συστάθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 

87/7.6.2010), με τη συνένωση των πρώην Δήμων Λαμιέων, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου, 

Υπάτης και Κοινότητας Παύλιανης. Έδρα του Δήμου ορίστηκε η  Κοινότητα Λαμιέων. Ο 

Δήμος Λαμιέων είναι αρμόδιος για την προώθηση ενεργειών αθλητικής ανάπτυξης, όπως της 

φιλοξενίας της διοργάνωσης του Ράλλυ Ακρόπολις, για το 2021, που εντάσσεται στο 

παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ υπό τον τίτλο WRC (World Rally Championship) που θα 

διοργανωθεί στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων κατά το διάστημα 9 με 12 Σεπτεμβρίου του 

2021. 

 Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, συντονισμός, 

υλοποίηση κι επίβλεψη όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου η πόλη της 

Λαμίας να φιλοξενήσει επιτυχώς τη διοργάνωση του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και ειδικά του 

Κέντρου Αγώνα στους χώρους της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα : α) στο άρθρο 58 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί» και β) στο άρθρο 101 του 
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Νόμου 4764/2020  (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 

υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η εν λόγω φιλοξενία αφορά σε γεγονός 

διεθνούς προβολής της χώρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, 

συντονισμός, υλοποίηση κι επίβλεψη όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου η 

πόλη της Λαμίας να φιλοξενήσει επιτυχώς τη διοργάνωση του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και ειδικά 

του Κέντρου Αγώνα στους χώρους της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ). Περαιτέρω όλες 

οι συναφείς ενέργειες που ενισχύουν το προφίλ της περιοχής και πρέπει να αναληφθούν 

προκειμένου ο Δήμος Λαμιέων να διεκδικήσει επιτυχώς τη διοργάνωση του αντίστοιχου 

αγώνα και τις επόμενες χρονιές. 

2. Ο Δήμος Λαμιέων φέρει την ευθύνη για τη διοργάνωση του αγώνα στην έδρα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα : α) στο άρθρο 58 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί» και β) στο άρθρο 101 του 

Νόμου 4764/2020  (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 

υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Περαιτέρω, οι Διευθύνσεις του Δήμου 

Λαμιέων καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθουν 

στις αυξημένες απαιτήσεις των καθηκόντων τους. Παρόλα αυτά το έργο τους καθίσταται 

ιδιαίτερα δύσκολο εξαιτίας: α) του εξαιρετικά επείγοντος του χαρακτήρα της διοργάνωσης του 

Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, β) της αδυναμίας περαίωσης απαιτούμενων εργασιών (ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά προμήθεια υλικών και εργασίες που απαιτούνται για την οργάνωση, 

καθαρισμό, καλλωπισμό εξωτερικών κι εσωτερικών χώρων, αποκατάσταση δικτύων 

δεδομένων, ρεύματος, τηλεφωνίας, παροχή γραφειακών υποδομών, κα).  Οι εργασίες 

απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης και την διασφάλιση ασφαλούς 

οργάνωσης κι επισκεψιμότητας του χώρου. 
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3. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.» ανάμεσα στους σκοπούς του 

περιλαμβάνει την επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α., των ενώσεών τους και των 

φορέων διοίκησης, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ της χώρας. 

Επίσης τη δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη των μελών της από 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους 

ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού 

χαρακτήρα, καθώς και τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων 

εκδηλώσεων. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, διαθέτει οργανωμένες Διευθύνσεις καθώς και τεχνική 

και επιχειρησιακή ικανότητα, αλλά και τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 

Δύναται δε να διαθέσει τον κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και 

συνεργατών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει, ώστε να παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης στο Δήμο Λαμιέων, για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων που ο 

Στρατηγικός του σχεδιασμός εξυπηρετεί, αλλά και συνδρομής στον προγραμματισμό, 

σχεδιασμό, υλοποίηση και επίβλεψη έργων και υπηρεσιών. 

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Λαμιέων και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 

«Αμφικτυονίες Α.Ε.» προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν.4412/2016 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη 

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο 

και τους ειδικούς όρους στα πλαίσια των οποίων ο Δήμος Λαμιέων, δια των αρμόδιων 

Διευθύνσεών του, θα λάβει υποστήριξη από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες 

Α.Ε.» προκειμένου να επιτευχθεί η ορθά, άρτια και στρατηγικά βιώσιμα η εφαρμογή των 

ανωτέρων στόχων της προγραμματικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

Ο  Δήμος  Λαμιέων   αναλαμβάνει: 

-Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο το αντικείμενο που περιγράφονται στην 

παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει κάθε στοιχείο που θα βοηθούσε το 

έργο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.», να διευκολύνει με τις υπηρεσίες 

του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην λειτουργία του.  

-Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται - με τον Αναπτυξιακό 
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Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.» για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

-Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης,  

καταβάλλοντας έγκαιρα στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.» τις 

χρηματοδοτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας. 

-Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την 

πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

-Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν το 

αντικείμενο της παρούσας. 

-Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

-Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την  υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

-Να δίνει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.» όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.  

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.» αναλαμβάνει: 

-Να παρέχει τις υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει των 

ανωτέρω. 

-Να φροντίσει για την έγκαιρη και άρτια προετοιμασία των απαραίτητων τεχνικών 

μελετών 

-Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση του πρώτου των συμβαλλομένων 

-Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

-Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου σχετικά με την 

υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

-Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται πλήρως 

και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται. 

-Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε 

ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα.  

-Να διασφαλίζει ότι οι τρίτοι συμβαλλόμενοι με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό που 

αναλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού ή/και την παροχή υπηρεσιών, να διαθέτουν τις 
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απαιτούμενες πιστοποιήεις, καθώς και να διασφαλίζουν τις εκάστοτε αδειοδοτήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 

και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο 

ποσό των διακοσίων σαρανταεννιά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά Ευρώ 

(249.557,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους 

εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  αυτής. 

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα 

εκταμιεύονται από το Δήμο Λαμιέων σε βάρος του προϋπολογισμού του, ο οποίος θα 

συνεισφέρει το ποσό των διακοσίων σαρανταεννιά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά 

Ευρώ (249.557,00€), προερχόμενο από συγκεκριμένη πίστωση με Κ.Α. Εξόδων 

……………..και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λαμιέων με τον Αναπτυξιακό 

οργανισμό με Δ.Τ. "ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΕΣ"» προερχόμενο από τον προϋπολογισμό της 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης. Οι πόροι της εν λόγω 

σύμβασης κατανέμονται με ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€) για το 

έτος 2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1/ Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της υποστήριξης του 

Δήμου Λαμιέων, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.» της παρούσας 

σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας και έως 

31.12.2021 όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

2/ Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης συστήνεται Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα τη Λαμία. 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 

…………………, ……………., εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, με αναπληρωτή του 

τον ………………., …………….. εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, 

…………………, ……………., εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, με αναπληρωτή του 

τον………………., …………….. εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων , 

………………………, Γενική Διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«Αμφικτυονίες Α.Ε.» εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.», με 

αναπληρωτή της τ… …………… …………………………….. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

«Αμφικτυονίες Α.Ε.». 

1.- Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων 

της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η 

επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των 

όρων ή τον τρόπο εφαρμογής. 

2.- Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο 

……………………………… εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη 

σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης 

των αποφάσεων αυτής. 

3.- Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. 

4.- Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, 

ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του. 

5.- Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό 

υλικό για ενημέρωση των μελών. 

6.- Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως 

συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη Σύμβαση 

αυτή. 

7.- Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα 

συνεδριάσει τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος 

αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου του έργου. 

8.- Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους 

στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή 

αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 
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9.- Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και 

εγκρίνει, απολογιστικά, τις σχετικές εκταμιεύσεις προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 

«Αμφικτυονίες Α.Ε.». 

10.- Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 

11.- Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της 

χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

12.- Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και 

συνεδριάζει στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Σε περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατή η παρουσία δια ζώσης, προβλέπεται η συνεδρίασή της και διαδικτυακά. 

13.- Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και 

από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό 

προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα 

αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα 

ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της Σύμβασης, συγκροτείται τριμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από τους κάτωθι: 

…………………………, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης …………………………του 

Δήμου Λαμιέων …………………. με αναπληρωτή τον ………… , δημοτικό υπάλληλο, 

…………………………, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης …………………………του 

Δήμου Λαμιέων………………. με αναπληρωτή τον ………………..… , 0δημοτικό 

υπάλληλο, 

………………., στέλεχος ή συνεργάτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες 

Α.Ε.», με αναπληρώτρια την . ……………., ………… 

1. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο  

………………………………εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη 

σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης 

των αποφάσεων αυτής. 

2.-Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την 

επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος. 
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3.- Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τους 

πόρους για την εκτέλεση της παρούσης. 

4.- Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής και οι σχετικές 

περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» για 

την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα κοινοποιούνται προς 

αξιολόγηση στην Κοινή Επιτροπή. 

5.- Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της Σύμβασης θα είναι 

συνεχώς στην διάθεση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραΐσκου, της αρμόδιας Δ/νσης του 

Δήμου Λαμιέων και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια 

Δικαστήρια, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.- Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της, λόγω 

ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά. 

2.- Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 

υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων 

προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 

σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους 

ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την 

παρούσα. 

3.- Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που 

θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 

πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα 

να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 
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4.- Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 

καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 

χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας 

Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής 

από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων 

υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής 

από την Κ.Ε. της Σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη 

παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

5.- Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.», για την αναγνώριση αποζημίωσης για 

τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

6.- Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 

«Αμφικτυονίες Α.Ε.» είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη 

διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική 

ιδιοκτησία του Δήμου Λαμιέων. 7.- Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για 

την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της 

καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με 

τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει. 

8.- Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση 

του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1). 
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

             ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ                          
                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 
 
             ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 

        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ                
                    «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 
                  Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι 
 

Στους επόμενους Πίνακες παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους υποστήριξης των αντίστοιχων 
κατηγοριών του αντικειμένου της παρούσας. 

 

Κατηγορίες Υπηρεσιών  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΑ Κατηγορία  

Εργασιών 

Αριθμός  
Στελεχών 

Ανθρωπομήνες 
Απασχόλησης 

Μηνιαίο  
Κόστος (€) 

Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 Ηλεκτρολογικές εργασίες 
συνοδευόμενες από τον 
απαραίτητο εξοπλισμό 

3 7 1.300,00€ 27.300,00€ 

2 Εργασίες συντήρησης κι 
επισκευής υπαίθριων και 
εσωτερικών χώρων  

4 7 1.300,00€ 36.400,00€ 

3 Εργασίες οργάνωσης και 
συντονισμού 

1 7 2.600,00€ 18.200,00€ 

Κόστος  81.900,00€ 

Λειτουργικά Κόστη (15%) 12.285,00€ 

Σύνολο 94.185,00€ 

ΦΠΑ 22.604,40€ 

Γενικό Σύνολο  116.786,40€ 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΑ Κατηγορία  

Εργασιών 

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός Μοναδιαίο 
Κόστος (€) 

Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 1 35.000,00€ 35.000,00€ 

2 Εξοπλισμός γραφείων -//- 1 30.000,00€ 30.000,00€ 

3 Λοιπός εξοπλισμός -//- 1 28.100,00€ 28.100,00€ 

Κόστος  93.100,00€ 

Λειτουργικά Κόστη (15%) 13.965,00€ 

Σύνολο 107.065,00€ 

ΦΠΑ 25.695,60€ 

Γενικό Σύνολο  132.760,60€ 

 
- Ο αριθμός των στελεχών που θα υλοποιήσουν τις υπηρεσίες, δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα 

με την εξέλιξη των εργασιών, με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης 

- Η συνολική διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης αντιστοιχεί στο διάστημα από την υπογραφή της 

παρούσας έως την 31.12.2021 

 

 



 Προγραμματική Σύμβαση Δ.Λ.-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ –Ράλι Ακρόπολις   Σελ. 22/36   

 
 2. Προεκτίμηση κόστους 

 
Ως βάση προεκτίμησης, του συνολικού κόστους έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχες δαπάνες για παροχή 
υπηρεσιών κατά αναλογία από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία. Για τις 
παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών σύμφωνα με την 
διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και τη νομοθεσία. Στις παραπάνω δαπάνες θα υπολογίζονται 
έμμεσες λειτουργικές δαπάνες μέχρι 15% με βάση την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 

 Διάρκεια σε Μηνες 

1 2 3 4 5 6 7 
(12ος 
2021) 

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
για τη φιλοξενία του Ράλλυ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ – WRC κατά το έτος 2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 
Πρόσθετο Σύμφωνο σχετικά με τη Προγραμματική Σύμβαση: 
 
Με αριθμ. Πρωτ……………………………………………………………….  
 
Σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση ………………………. ανάμεσα στο Δήμο Λαμιέων και στις 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ. 
 
Το παρόν Πρόσθετο Σύμφωνο στην ανωτέρω σύμβαση (στο εξής η «Σύμβαση») 
συνάπτεται μεταξύ του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, που έχει έδρα την Λαμία, οδός 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΤΚ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον 
Δήμαρχο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (στο εξής ο «Δήμος») 
και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει 
στην Λαμία, οδός Κύπρου 87 (Τ.Κ. 35132), με Α.Φ.Μ.: 801396708 - Δ.ΟΎ. Λαμίας και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. …………..…………, 
(καλούμενης στο εξής η «Εταιρία»), 
 
Ο Δήμος και η Εταιρία έχουν ήδη συνάψει την προαναφερθείσα Σύμβαση. 
Έχοντας υπόψη ότι: 
 

1. Στο πλαίσιο της Σύμβασης η Εταιρία ενδέχεται να χρειασθεί για λογαριασμό 
του Δήμου και βάσει των εντολών του να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν καταχωρηθεί σε εφαρμογές και στα όμορα αυτών 
προγράμματα ή εφόσον παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και σε άλλα 
πληροφοριακά συστήματα του Δήμου. 

2. Ως εκ τούτου, ο Δήμος θεωρείται ως «Υπεύθυνος της Επεξεργασίας» και η 
Εταιρία ως «Εκτελούσα την Επεξεργασία». 

3. Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και της εθνικής για τη σύννομη 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω υποχρέωση των Συμβαλλομένων, το παρόν Πρόσθετο Συμφωνητικό 
έχει ως σκοπό να αποσαφηνίσει τους όρους επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας 
που διενεργείται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, όπως απαιτείται ιδίως από το α. 28 του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -2016/679 EE (General Data Protection Regulation/GDPR) 
και υποδεικνύεται κατωτέρω. 

 
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι Συμβαλλόμενοι δια του παρόντος συνομολογούν τα ακόλουθα: 
 
Α) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

1. Εκτός αν άλλως απαιτείται από τα συμφραζόμενα, οι αναφορές στη Σύμβαση που περιλαμβάνονται 

στο παρόν Πρόσθετο Σύμφωνο θα θεωρείται ότι αφορούν τη Σύμβαση συμπεριλαμβανομένου του 

Πρόσθετου Συμφώνου. 

2. Το παρόν Πρόσθετο Σύμφωνο ισχύει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογούν στο παρόν, ότι οι όροι του Παραρτήματος (Εμπιστευτικότητα, 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Όροι Ασφάλειας Πληροφοριών) στο Πρόσθετο Σύμφωνο (και 

τα τυχόν Παραρτήματα στο εν λόγω Προσάρτημα) («Προσάρτημα στο Πρόσθετο Σύμφωνο») 

εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (όπως αυτά 

ορίζονται στο Προσάρτημα του Πρόσθετου Συμφώνου) από την Εταιρία δυνάμει της Σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση συγκρούσεων ή αντιφάσεων μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Πρόσθετου 

Συμφώνου και της υπόλοιπης Σύμβασης, εκτός αν έχει άλλως ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί 

ενυπόγραφα από εξουσιοδοτημένους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρίας και του Δήμου, οι 
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διατάξεις του παρόντος Πρόσθετου Συμφώνου θα υπερτερούν και θα υπερισχύουν των εν λόγω 

συγκρούσεων και αντιφάσεων. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το παρόν Πρόσθετο Σύμφωνο θα αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της Σύμβασης. 

6. Σε περίπτωση που δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κηρύξει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 

Πρόσθετου Συμφώνου άκυρη, μη νόμιμη ή ανεφάρμοστη ως έχει συνταχθεί, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

προτίθενται να τροποποιήσουν και να ερμηνεύσουν την εν λόγω διάταξη με τέτοιο τρόπο που να 

επιτρέπει την επίτευξη του σκοπού της διάταξης αυτής στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό. Σε 

περίπτωση που η εν λόγω διάταξη δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να ερμηνευθεί καταλλήλως 

δυνάμει των ανωτέρω, αυτή θα διαγράφεται από το κείμενο και οι υπόλοιπες διατάξεις θα 

παραμένουν ως έχουν και σε πλήρη ισχύ και θα εφαρμόζονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το 

νόμο βαθμό. 

 
Β) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

• «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679- 

• «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που σχετίζεται με το Πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα Δεδομένα, ή (σε δικαιοδοσίες όπου το Δίκαιο περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα αναγνωρίζουν σε νομικές οντότητες επίπεδο προστασίας αντίστοιχο με εκείνο των φυσικών 

προσώπων) με νομική οντότητα, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αποτελεί «δεδομένο προσωπικού 

χαρακτήρα» δυνάμει των διατάξεων του Δικαίου περί Προστασίας των Δεδομένων. 

• «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Δήμου» νοούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 

σχετίζονται με το Προσωπικό του Δήμου, τα δεδομένα πολιτών ή τους παρόχους υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένων και άλλων ατόμων ή οντοτήτων που συνδέοντα με τα εν λόγω πρόσωπα ή 

οντότητες) τα οποία λαμβάνονται, αποκτώνται ή δημιουργούνται από ή για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την 

παροχή Υπηρεσιών στον Δήμο δυνάμει οποιοσδήποτε εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή 

αντίστοιχης εντολής δυνάμει των όρων της Σύμβασης. 

• «Δίκαιο περί Προστασίας των Δεδομένων» νοείται πλέον η Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής 

στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή/και κανονισμός που 

εκδίδεται ή εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με αυτές, ή ο οποίος τροποποιεί, αντικαθιστά, επανενεργοποιεί ή 

ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, 

καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

και την ιδιωτικότητα και η οποία δύναται να υπάρχει σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, 

συμπεριλαμβανομένων, όπου κατά περίπτωση εφαρμόζονται, των κατευθυντήριων οδηγιών και των 

κωδίκων πρακτικής που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές. 

«Εκτελών την Επεξεργασία» νοείται το πρόσωπο που επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για 
λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 
 
«Έγγραφα Τεκμηρίωσης» νοούνται (i) το σύνολο των εγγράφων και των υλικών (σε οποιαδήποτε γλώσσα, 
μορφή ή μέσο) τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας από την Εταιρία στους 
πελάτες της για να τους συνδράμει κατά τη χρήση και λειτουργία του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων: (α) 
των λειτουργικών, τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των προδιαγραφών σχεδιασμού και επιδόσεων (β) 
των διαδικασιών εγκατάστασης, διαμόρφωσης, διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης καθώς και των 
σχετικών οδηγιών- (γ) των οδηγών εκπαίδευσης και των εγχειριδίων χρήσης (ii) το σύνολο των 
επιπρόσθετων εγγράφων και του υλικού που περιγράφουν τα λειτουργικά, τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και 
τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και επιδόσεων που αφορούν στο Λογισμικό που παρέχεται από την Εταιρία 
στον Δήμο- και (iii) το σύνολο των τροποποιήσεων που αφορούν στα εν λόγω έγγραφα και υλικό και οι 
οποίες κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα από ή για λογαριασμό της Εταιρίας. 
 
«Λογισμικό» νοείται: (i) τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα οποία έχει παρασχεθεί άδεια 
χρήσης στον Δήμο από την Εταιρία ή τα οποία έχουν παραχωρηθεί από Συνδεδεμένη Εταιρία της Εταιρίας 
στον Δήμο ή και σε Συνδεδεμένη Εταιρία του Δήμου σύμφωνα με τον παρόντα όρο, συμπεριλαμβανομένων 
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τυχόν προσαρμογών, βελτιώσεων, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων, εκδόσεων, προϊόντων αντικατάστασης ή 
διαδόχων προϊόντων, διορθώσεων Ελαττωματικών και άλλων τροποποιήσεων επί αυτών των προϊόντων 
που παρέχονται στον Δήμο ή/και σε Συνδεδεμένη Εταιρία του Δήμου από την Εταιρία ή από Συνδεδεμένη 
Εταιρία της Εταιρίας και (ii) οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου που ενσωματώνεται ή παρέχεται με άλλο τρόπο 
από την Εταιρία, στο λογισμικό που έχει στην κυριότητά της η Εταιρία (συμπεριλαμβανομένου του Πηγαίου 
Κώδικα Ελεύθερης Πρόσβασης) από κοινού με τα σχετικά Έγγραφα Τεκμηρίωσης ωστόσο η έννοια του 
«Λογισμικού» δεν θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που γίνονται στο λογισμικό 
από ή για λογαριασμό του Δήμου «Παραδοτέα» νοούνται οποιοδήποτε στοιχείο αναπτυχθεί, παρασκευαστεί 
ή παραδοθεί από την Εταιρία ή από Συνδεδεμένη Εταιρία της Εταιρίας, όπως αυτό προσδιορίζεται σε 
οποιαδήποτε εντολή εργασιών ή κατάσταση εργασιών ή αντίστοιχης εντολής δυνάμει των όρων της 
Σύμβασης ή που άλλως είναι απαραίτητο για την Εταιρία, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους όρους 
οποιοσδήποτε εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή αντίστοιχης εντολής δυνάμει των όρων της 
Σύμβασης ή με τους όρους της ίδιας της Σύμβασης. 
 
«Προδιαγραφές» νοούνται οι προδιαγραφές των Παραδοτέων ή/και των Υπηρεσιών που παρατίθενται σε 
οποιαδήποτε εντολή εργασιών ή κατάσταση εργασιών δυνάμει των όρων της παρούσας Σύμβασης, ή σε 
περίπτωση που τέτοιες προδιαγραφές δεν παρατίθενται, οι προδιαγραφές αναφορικά με τα Παραδοτέα ή/και 
τις Υπηρεσίες που κοινοποιούνται ή καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό από την Εταιρία 
 
«Προϊόν Εργασίας» νοείται κάθε Παραδοτέο καθώς και το σύνολο των ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας, 
τεχνικών, εφευρέσεων, ανακαλύψεων, βελτιώσεων, προδιαγραφών, σχεδίων, μεθόδων, συσκευών, 
συστημάτων, αναφορών, μελετών, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (σε καταληκτικό ή πηγαίο 
κώδικα), προγραμμάτων και άλλων έγγραφων, διαγραμμάτων ροής, διαγραμμάτων και κάθε άλλη 
πληροφορία ή ενσώματο υλικό οποιοσδήποτε φύσης (σε οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο 
ανάπτυξης ή ολοκλήρωσης) που σχετίζεται με το αντικείμενο της Σύμβασης, ή με οποιαδήποτε εντολή 
εργασιών ή κατάσταση εργασιών ή αντίστοιχης εντολής δυνάμει των όρων της Σύμβασης, τα οποία έχουν 
συλληφθεί ως ιδέα, έχουν σχεδιαστεί, ασκηθεί, προετοιμαστεί, δημιουργηθεί ή αναπτυχθεί από την Εταιρία, 
Συνδεδεμένη Εταιρία της Εταιρίας ή από οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο αυτών (i) κατά την παροχή 
των Υπηρεσιών, (ii) ή που βασίζεται σε γνώση και πληροφορίες που έχει μάθει ή αποκτήσει από τον Δήμου 
ή από Συνδεδεμένη Εταιρία του Δήμου, (iii) ή που είναι αποτέλεσμα της χρήσης των εγκαταστάσεων, του 
Προσωπικού ή των υλικών του Δήμου ή Συνδεδεμένης Εταιρίας του Δήμου. 
 
«Προσωπικό» νοείται τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στο υπαλληλικό 
προσωπικό, οι εκπρόσωποι, οι ελεγκτές οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους ή Συνδεδεμένης Εταιρίας 
του Συμβαλλόμενου Μέρους καθώς και οι σύμβουλοι και υπεργολάβοι που απασχολούνται από την Εταιρία 
ή από Συνδεδεμένη Εταιρία της Εταιρίας άμεσα ή έμμεσα για την παροχή των Υπηρεσιών 
 
«Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Δεδομένα» νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι ταυτοποιημένο ή η 
ταυτότητα του οποίου δύναται να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό 
στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού 
προσώπου . 
 
«Συνδεδεμένη Εταιρία» νοείται αναφορικά με τον Δήμου (ή την Εταιρία) 
οποιαδήποτε οντότητα που κατά καιρούς Ελέγχει, Ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλενγο. άυεσα ή 
έμμεσα, με τον Δήμο (ή την Εταιρία) «Συνδεδεμένο Πρόσωπο» νοείται αναφορικά με οποιαδήποτε οντότητα, 
το πρόσωπο που (όσον αφορά το σύνολο των σχετικών περιστάσεων) εκτελεί υπηρεσίες στο όνομα και για 
λογαριασμό της εν λόγω οντότητας με οποιαδήποτε ιδιότητα- ενδεικτικά υπάλληλοι, εκπρόσωποι, 
προστηθέντες, αντιπρόσωποι και υπεργολάβοι. 
 
«Συστήματα Δήμου» νοείται το σύνολο του εξοπλισμού πληροφορικής ή ηλεκτρονικής επεξεργασίας και το 
σύνολο του συνδεδεμένου ή διασυνδεδεμένου εξοπλισμού δικτύου, οι δρομολογητές (routers), τα τσιπ 
ημιαγωγών (semiconductor chips), το ενσωματωμένο λογισμικό και οι γραμμές επικοινωνίας, καθώς και κάθε 
άλλος εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, σαρωτών 
(scanners) και τηλεφώνων), και κάθε άλλο λογισμικό το οποίο ανήκει κατά κυριότητα, έχει παραχωρηθεί με 
άδεια χρήσης ή λειτουργείται από ή για λογαριασμό του Δήμου ή των Συνδεδεμένων Εταιριών του. 
 
«Υπεργολάβος Επεξεργασίας» νοείται οποιοδήποτε μέρος (συμπεριλαμβανομένων Συνδεδεμένων Εταιριών 
της Εταιρίας ή υπεργολάβων) που διορίζεται από ή για λογαριασμό της Εταιρίας για την Επεξεργασία 
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Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του Δήμου ή Συνδεδεμένης Εταιρίας του Δήμου 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 
 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νοείται το πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλα καθορίζει τους 
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
«Υπηρεσίες» νοούνται οποιεσδήποτε υπηρεσίες, αρμοδιότητες, επεξεργασίες ή/και άλλες λειτουργικές 
δραστηριότητες που θα παρασχεθούν από ή για λογαριασμό της Εταιρίας, των Συνδεδεμένων Εταιριών της 
Εταιρίας ή των υπεργολάβων δυνάμει των όρων της Σύμβασης. 
 
Γ) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

I. Καθήκον Επιμέλειας και Περιορισμοί στη Χρήση 

Το Συμβαλλόμενο Μέρος που λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες («Λήπτης») του έτερου 
Συμβαλλόμενου Μέρους («Συμβαλλόμενος που Κοινοποιεί») (δυνάμει των όρων της Σύμβασης, 
οποιοσδήποτε εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή αντίστοιχης εντολής σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης ή που προκύπτει κατά τη σύναψη εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή αντίστοιχης 
εντολής σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης) θα:  
 
1. Επιδεικνύει τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό επιμέλειας αναφορικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του 

Συμβαλλόμενου που Κοινοποιεί με αυτή που ο Λήπτης επιδεικνύει για την προστασία των δικών του, 

αντίστοιχης φύσης, Εμπιστευτικών Πληροφοριών και 

2. Υιοθετεί, διατηρεί και ακολουθεί κατ’ ελάχιστο έγγραφες και κατανοητές εμπορικές πρακτικές οι οποίες 

θα παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Συμβαλλόμενου που 

Κοινοποιεί από οποιαδήποτε (α) μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση· 

(β) υπεξαίρεση, κλοπή, καταστροφή ή απώλεια· ή (γ) αδυναμία ανάληψης ευθύνης σε σχέση με τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 
II. Η Εταιρία αναλαμβάνει να διατηρεί πρακτικές ασφαλείας και διαδικασίες που θα περιλαμβάνουν 

διοικητικές, τεχνικές, οργανωτικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζει την προστασία και 

την εχεμύθεια αναφορικά με οποιοδήποτε Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέτοιες πρακτικές και 

διαδικασίες θα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: 

1. Κρυπτογράφηση της διαδικασίας διαβίβασης/μεταφοράς αρχείων και στοιχείων που περιέχουν 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία αποστέλλονται μέσω ασύρματων δικτύων ή δικτύων 

επικοινωνιών για λόγους παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης του Δήμου. 

2. Χρήση κατάλληλων κωδικών πρόσβασης, τειχών προστασίας, λογισμικού προστασίας από κακόβουλο 

λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό κατάλληλο για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα του προσωπικού που βρίσκονται αποθηκευμένα στα συστήματα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών του και την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας του δικτύου υποστήριξής του. 

3. Περιορισμό των περιπτώσεων ανάγκης αποθήκευσης στοιχείων που φέρουν δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τρίτων σε φορητές συσκευές του και κρυπτογράφηση των εν λόγω φορητών συσκευών στο 

βαθμό που αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

Χωρίς περιορισμό της γενικής απαρίθμησης των προαναφερθέντων, ο Λήπτης θα έχει πρόσβαση στις 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του κοινοποιεί ο Συμβαλλόμενος μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο, 
ώστε ο Λήπτης να δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των όρων της Σύμβασης ή 
οποιοσδήποτε εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή άλλης αντίστοιχης εντολής δυνάμει των όρων 
της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Λήπτης θα γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου 
αποκλειστικά σε εκείνο το Προσωπικό του Λήπτη το οποίο «θα πρέπει να γνωρίζει» τέτοιες Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες (και μόνο σε περίπτωση και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο) για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 
 

III. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι 

(α) κάθε μέλος του Προσωπικού της το οποίο θα παρέχει Υπηρεσίες δεσμεύεται να τηρεί τις ίδιες 
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υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον παρόντα όρο· 
(β) διατηρεί και ακολουθεί πρακτικές και διαδικασίες ασφαλείας οι οποίες είναι επαρκείς όσον αφορά στην 
ανίχνευση προτύπων, πρακτικών ή συγκεκριμένων μορφών δραστηριότητας που υποδεικνύουν πιθανή 
συντέλεση ή απόπειρα συντέλεσης κλοπής ή υπεξαίρεσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 
σχετίζονται με τον Δήμου. Η Εταιρία θα πρέπει να γνωστοποιεί εγκαίρως στον Δήμο κάθε τέτοιο περιστατικό 
ή κάθε περιστατικό που σχετίζεται με ύποπτη δραστηριότητα και αφορά στον Δήμο. Η Εταιρία αναλαμβάνει 
να διενεργεί τακτικούς ελέγχους αξιολόγησης του κινδύνου για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση ευλόγως 
προβλέψιμων εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια, την εχεμύθεια και την 
ακεραιότητα των ηλεκτρονικών, έγχαρτων και άλλων αρχείων που περιλαμβάνουν Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα και να αξιολογεί και να βελτιώνει, όπου είναι απαραίτητο, την αποτελεσματικότητα των δικλείδων 
ασφαλείας που διατηρεί με σκοπό τον συνολικό περιορισμό τέτοιων κινδύνων. 
 

IV. Δικαιώματα. 

   Ο Λήπτης: 
1. δεν θα αφαιρέσει οποιοδήποτε διακριτικό πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ένδειξη κυριότητας που 

εμπεριέχεται ή συμπεριλαμβάνεται στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλομένου που Κοινοποιεί · 

και  

2. θα αναπαράγει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη σε οποιοδήποτε αντίγραφο, τροποποίηση ή μετάφραση των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Συμβαλλομένου που Κοινοποιεί, στις οποίες προβαίνει κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης του Συμβαλλομένου που Κοινοποιεί. 

 

 

V. Γνωστοποίηση. 

Η Εταιρία θα γνωστοποιεί αμελλητί και εγγράφως οποιαδήποτε τυχαία ή σκόπιμη ζημία, αλλοίωση, 
καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση, απώλεια, λανθασμένη χρήση ή κλοπή των Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών του Δήμου ή τα Συστήματα του Δήμου ή σε σχέση με αυτά (συμπεριλαμβανομένης της μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα ή χρήσης των Συστημάτων του Δήμου ή των δεδομένων, του 
ακατάλληλου χειρισμού ή διάθεσης των δεδομένων, της κλοπής των πληροφοριών ή/ Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών του Δήμου), η οποία απορρέει ή συνδέεται με την παροχή των Υπηρεσιών από την Εταιρία 
(«Περιστατικό Ασφαλείας»), Η Εταιρία θα συνεργάζεται πλήρως και θα παρέχει συνδρομή στον Δήμου σε 
σχέση με τις προσπάθειες του Δήμου (α) να ερευνήσει, αποκαταστήσει και μετριάσει τις επιπτώσεις του 
Περιστατικού Ασφαλείας και (β) όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης σε φυσικά 
πρόσωπα, πελάτες ή κανονιστικές αρχές. Στο βαθμό που τέτοιο Περιστατικό Ασφαλείας απορρέει 
αποδεδειγμένα από πράξη ή παράλειψη της Εταιρίας ή των Συνδεδεμένων του Προσώπων ή αποτελεί 
παραβίαση των όρων του παρόντος από την Εταιρία και ιδίως ενέργεια ενάντια στις ρητές οδηγίες του 
Δήμου, η Εταιρία θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε υποχρέωση, αξίωση, δαπάνη ή έξοδα που 
προκύπτουν από τέτοιο  
Περιστατικό Ασφαλείας. 
 

VI. Εξαιρέσεις. 

Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αναλαμβάνονται δια του παρόντος δε θα εφαρμόζονται στο βαθμό 
που ο Λήπτης είναι σε θέση να αποδείξει με ξεκάθαρα και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες: 

1. Είναι ή έχουν καταστεί γενικά γνωστές από πρόσωπα που απασχολούνται στον τομέα της τεχνολογίας, 

χωρίς τη συντέλεση παραβίασης από την πλευρά του Λήπτη των διατάξεων του παρόντος ή οποιασδήποτε 

άλλης συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. 

2. Βρίσκονταν νομίμως στην κατοχή του Λήπτη, χωρίς περιορισμούς εμπιστευτικότητας και πριν την 

παραλαβή τους από το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

3. Είχαν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο από τον Λήπτη, από τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε δικαίωμα να 

γνωστοποιεί τέτοιες πληροφορίες χωρίς περιορισμούς εμπιστευτικότητας ή κυριότητας. 

4.  Αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τον Λήπτη χωρίς τη χρήση αυτών ή την αναφορά στις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες του Συμβαλλομένου που κοινοποιεί-ή (ν) Υπόκεινται σε έγγραφη σύμβαση δυνάμει της 

οποίας ο Συμβαλλόμενος που Κοινοποιεί έχει εξουσιοδοτήσει τον Λήπτη να κοινοποιήσει τις υπό κρίση 

πληροφορίες. Οι εξαιρέσεις των παραγράφων 6(ι) έως (iii) ανωτέρω δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής στα 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με τον Δήμου. 
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VII. Κοινοποιήσεις που Απαιτούνται από το Νόμο. 

Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αναλαμβάνονται δια του παρόντος δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής στο 
βαθμό που ο Λήπτης απαιτείται να κοινοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλομένου που 
Κοινοποιεί δυνάμει των διατάξεων και της τυχαίας ή σκόπιμης μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης των 
Εφαρμοστέου Δικαίου ή συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση, ή απόφαση κανονιστικής ή κυβερνητικής 
αρχής που έχει δικαιοδοσία. Σε περίπτωση που επιδοθεί στην Εταιρία αίτημα από μία εκ των ανωτέρω 
αρχών, η Εταιρία: 

1. Εάν είναι νομικά επιτρεπτό θα γνωστοποιήσει αμελλητί στον Δήμο το εν λόγω αίτημα ή απόφαση, έτσι 

ώστε να παρέχει στον Δήμο τη δυνατότητα να αιτηθεί προστατευτική διάταξη. 

2. Θα συνεργάζεται με τον Δήμο και θα τον συνδράμει στις προσπάθειες του να αντιταχθεί στην κοινοποίηση 

κατόπιν ευλόγου αιτήματος του Δήμου και με έξοδα του Δήμου· και 

3.  θα κοινοποιήσει μόνο εκείνες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Δήμου που είναι απαραίτητο να 

κοινολογηθούν δυνάμει των διατάξεων Εφαρμοστέου Δικαίου ή απόφασης. 

 
VIII. Καταγραφή Εμπιστευτικών Πληροφοριών. 

Εκτός αν άλλως προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβαλλομένου που Κοινοποιεί, ο Λήπτης θα επιστρέφει (ή θα απομακρύνει από τα συστήματα και αρχεία 
του τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες και θα προβαίνει σε κατάλληλη καταγραφή αυτών) το σύνολο των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών που του έχουν παρασχεθεί ή τις οποίες έχει με άλλο τρόπο αποκτήσει σε 
σχέση με τη Σύμβαση. Για την αποφυγή παρερμηνειών, ο παρόν Όρος δεν θα ερμηνεύεται με τρόπο: 

1. που να απαιτεί από τον Δήμου την επιστροφή οποιουδήποτε Λογισμικού, οποιωνδήποτε Εγγράφων 

Τεκμηρίωσης, οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρία ή 

οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών της Εταιρίας που έχουν παρασχεθεί ως μέρος ή σε 

συνδυασμό με το Λογισμικό και ή τις Υπηρεσίες, ή 

2. που να περιορίζει το δικαίωμα κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους να αναζητήσει ικανοποίηση για τις ζημίες που 

έχει υποστεί με υπαιτιότητα του έτερου Συμβαλλομένου. 

Δ) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Η Εταιρία συμφωνεί να συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του 
Δήμου 
(α) μόνο σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες του Δήμου, των Συνδεδεμένων Εταιριών του Δήμου, οι οποίες θα 
παρέχονται εγγράφως (είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης ή άλλως), 
(β) για τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του βάσει των όρων της Σύμβασης και της 
διαχείρισης της συμβατικής του σχέσης με τον Δήμο και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να το πράξει, 
(γ) βάσει των προβλέψεων του Εφαρμοστέου Δικαίου και 
(δ) σύμφωνα με τους όρους των εφαρμοστέων πολιτικών του Δήμου και των Συνδεδεμένων Εταιριών του 
Δήμου, οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες στην Εταιρία. 

i. Η Εταιρία θα πρέπει να γνωστοποιεί εγκαίρως στον Δήμο οποιοδήποτε αίτημα φυσικού προσώπου ή 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου που αφορά τη διάθεση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον 

αιτούντα, εκτός από τις περιπτώσεις που ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου ή των Συνδεδεμένων 

Εταιριών του Δήμου. 

ii. Η Εταιρία θα πρέπει αμελλητί να γνωστοποιεί στον Δήμο οποιαδήποτε τυχαία ή εκ προθέσεως πρόκληση 

ζημίας, αλλοίωση, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, απώλεια, παραποίηση ή κλοπή των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή που αφορά στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου, των 

οποίων η Εταιρία έχει την επιμέλεια ή στα οποία έχει πρόσβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 

(«Περιστατικό Ασφαλείας»). Η Εταιρία θα παρέχει πλήρη συνεργασία και συνδρομή στον Δήμο και τις 

Συνδεδεμένες Εταιρίες του αναφορικά με τις προσπάθειές τους (α) να ερευνήσουν, αποκαταστήσουν και 

μετριάσουν τις επιπτώσεις του Περιστατικού Ασφαλείας και (β) όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων 

γνωστοποίησης σε φυσικά πρόσωπα, πελάτες ή κανονιστικές αρχές. 

iii. Η Εταιρία θα πρέπει να συμμορφώνεται και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Προσωπικό της και το σύνολο 

των εκπροσώπων της θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Εφαρμοστέου Δικαίου περί Προστασίας των 

Δεδομένων που εφαρμόζεται στις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Η Εταιρία δεν θα πρέπει να πράττει ή να 

παραλείπει να πράττει και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Προσωπικό και το σύνολο των Εκπροσώπων της 
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δεν θα πράττουν ή θα παραλείπουν να πράττουν οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει (ή που δύναται 

ευλόγως να προκαλέσει) παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του Εφαρμοστέου Δικαίου περί Προστασίας 

των Δεδομένων εκ μέρους του Δήμου ή εκ μέρους Συνδεδεμένης Εταιρίας του Δήμου ή που θα μπορούσε να 

συνιστά παραβίαση των όρων καταχώρισης που έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Εφαρμοστέου 

Δικαίου περί Προστασίας των Δεδομένων εκ μέρους του Δήμου ή εκ μέρους Συνδεδεμένης Εταιρίας του 

Δήμου (στο βαθμό που τέτοια καταχώριση έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία). 

 
IX. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Εταιρίας. 

Ο Δήμος και οι Συνδεδεμένες Εταιρίες του δύνανται να συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται, να 
διαδίδουν ή να χρησιμοποιούν πληροφορίες που σχετίζονται με την Εταιρία ή με τα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα του Προσωπικού της Εταιρίας, με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους βάσει των όρων της Σύμβασης ή βάσει των διατάξεων του Εφαρμοστέου Δικαίου, ή 
για τους νόμιμους σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του κινδύνου και του ελέγχου και της 
διοίκησης. 
 

X. Εκτελών την Επεξεργασία. 

Ο Δήμος και οι Συνδεδεμένες Εταιρίες του Δήμου, όπως αρμόζει κατά περίπτωση, θα αποτελούν τον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας και η Εταιρία θα αποτελεί τον Εκτελούντα την Επεξεργασία κατά την επεξεργασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την παροχή Υπηρεσιών από την Εταιρία στον Δήμο βάσει 
οιασδήποτε εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή αντίστοιχης εντολής δυνάμει της Σύμβασης. Τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η περιγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 
τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία ως Εκτελούντα την Επεξεργασία βάσει των όρων της 
Σύμβασης, ή που τυχόν τίθεται σε οποιαδήποτε εντολή εργασιών ή κατάσταση εργασιών ή αντίστοιχης 
κατάστασης βάσει της Σύμβασης και η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. το αντικείμενο της επεξεργασίας· 

2. την διάρκεια της επεξεργασίας- 

3. τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας· 

4. το είδος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τίθενται προς 

5. επεξεργασία· και 
6. τις κατηγορίες των Προσώπων στα οποία αναφέρονται τα Δεδομένα, σε αντιστοίχιση με τα Δεδομένα 

Προσωπικού Χαρακτήρα που τίθενται προς επεξεργασία. 

 
XI. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία εξασφαλίζει και θα εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο που 

επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρόκειται χωρίς επιπρόσθετο κόστος να: 

Προβαίνει στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Όρου 

1. Ενημερώνει αμελλητί τον Δήμο για οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις, αιτήματα ή ερωτήματα που θέτουν τα 

Πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα Δεδομένα, οποιεσδήποτε εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων 

προσωπικού ή οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου με σκοπό την διευθέτησή τους από τον Δήμο 

2. Θα παρέχει εγκαίρως τις πληροφορίες εκείνες και την απαραίτητη συνδρομή στον Δήμο μετά από εύλογο 

αίτημά του, ώστε ο τελευταίος να συμμορφωθεί με: 

(α) τα δικαιώματα των Προσώπων στα οποία αναφέρονται τα Δεδομένα δυνάμει του σχετικού Δικαίου περί 
Προστασίας των Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης υπόψιν της φύσης της επεξεργασίας, της 
λήψης καταλλήλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης του Δήμου να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των Προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
Δεδομένα κατά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων τους), 
(β) γνωστοποιήσεις, αιτήματα ή ερωτήσεις που υποβάλλονται ή τίθενται από οποιαδήποτε εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων ή οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου, 
(γ) τις απαιτήσεις για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να 
διαβουλεύεται με τις αρχές ελέγχου αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και 
(δ) να διευκολύνει την έγκαιρη επίλυση οποιουδήποτε αιτήματος προκύπτει σχετικά με τα ως άνω ή 
οποιασδήποτε έρευνας· 
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1. Να εφαρμόζει (και να ενημερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως κρίνεται αναγκαίο) 

κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και μέτρα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των όποιων ειδικών 

μέτρων ασφαλείας που γνωστοποιούνται από τον Δήμο) με σκοπό την προστασία των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία 

απώλεια, καταστροφή ή φθορά, κοινολόγηση, ή μεταβολή και να παρέχει στον Δήμο έγγραφη 

λεπτομερή καταγραφή τέτοιων μέτρων εγκαίρως κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος  

2. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου με σκοπό τη 

διασφάλιση: 

(α) της αξιοπιστίας των Συνδεδεμένων Προσώπων του Δήμου που τυχόν έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα Δήμου· και  
(β) ότι τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν μηχανισμούς ανάκτησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
που σχετίζονται με τον Δήμο σε μορφή και μέσα αντίστοιχα με αυτά που αιτείται εύλογα ο Δήμος· 

1. Να περιλαμβάνει στην σύμβαση με οποιοδήποτε Υπεργολάβο Επεξεργασίας, ο οποίος θα επεξεργάζεται 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, διατάξεις προς όφελος του Δήμου και των Συνδεδεμένων Εταιριών του 

Δήμου αντίστοιχες με εκείνες που περιέχονται στο παρόν Προσάρτημα στο Πρόσθετο Σύμφωνο, 

συμπεριλαμβανομένων επαρκών εγγυήσεων αναφορικά με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

που θα διέπουν την επεξεργασία που θα λάβει χώρα 

2. Να παρέχει οποιουδήποτε είδους πληροφορίες αιτείται ο Δήμος, ώστε η Εταιρία να επιδεικνύει τη 

συμμόρφωση που απαιτείται εκ μέρους του αναφορικά με τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν. 

3. Να διατηρεί έγγραφο αρχείο εφόσον απαιτείται από το νόμο όλων των κατηγοριών επεξεργασίας που 

λαμβάνουν χώρα αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του Δήμου και των 

Συνδεδεμένων Εταιριών του Δήμου, το οποίο θα περιέχει το σύνολο των πληροφοριών που περιγράφονται 

στις διατάξεις του εφαρμοστέου Δικαίου περί Προστασίας των Δεδομένων. 

4. Κατά τη λήξη ή την λύση της Σύμβασης ή/και οποιοσδήποτε εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή 

αντίστοιχης εντολής δυνάμει των όρων της Σύμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει επεξεργασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, να προβαίνει αμελλητί στην οργάνωση της ασφαλούς καταστροφής των 

Δεδομένων Προσωπικού περιλαμβάνει Χαρακτήρα του Δήμου με τον τρόπο που εγγράφως θα 

γνωστοποιεί ο Δήμος και κατά το χρόνο που αυτός θα υποδεικνύει και να διαγράφει τυχόντα υπάρχοντα 

αντίγραφα όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός αν η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτεί τη φύλαξη των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περίπτωση κατά την οποία τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν, έτσι ώστε να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που 

απορρέουν από την εν λόγω νομοθεσία. Όπου η λήξη ή η λύση συνδέεται με εντολή εργασιών ή 

κατάσταση εργασιών ή με αντίστοιχη κατάσταση δυνάμει των όρων της Σύμβασης, ο παρόν Όρος θα 

εφαρμόζεται αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας της εν λόγω εντολής εργασιών ή κατάστασης εργασιών ή της αντίστοιχης κατάστασης 

δυνάμει των όρων της Σύμβασης 

α) Να καθιστά άμεσα γνωστό στον Δήμου, εάν κατά την άποψη της Εταιρίας, μια οδηγία που έχει δοθεί για 

την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήμου παραβιάζει κάποια διάταξη Εφαρμοστέου 

Δικαίου- και 

β) Δεν θα επεξεργάζεται, κοινολογεί ή επιτρέπει την πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 

εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος έχει δώσει σαφείς οδηγίες ή όπου η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη δυνάμει διάταξης που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο υπόκειται η Εταιρία, δεδομένου ότι η Εταιρία θα γνωστοποιεί 

στον Δήμο την εν λόγω νομική απαίτηση προτού προβεί στην επεξεργασία ή κοινολόγηση των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω νομοθεσία απαγορεύει τις 

ενέργειες αυτές εκ μέρους της Εταιρίας για λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον). Η Εταιρία θα 

παρέχει στον Δήμο εύλογη συνεργασία όσον αφορά στις προσπάθειες του Δήμου να αποτρέψει την 

κοινολόγηση ή να λάβει κάποια προστατευτική διάταξη (κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη του Δήμου) και θα 

κοινολογεί μόνο εκείνο το μέρος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απαιτείται να κοινολογηθούν 

δυνάμει της σχετικής διάταξης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους - μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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XII. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίσει ή μια αρμόδια αρχή ελέγχου υιοθετήσει 

τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τα θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 28(3) και 28(4) του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 28(7) ή του Άρθρου 28(8) του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ανάλογα με την περίπτωση) και ο Δήμος γνωστοποιήσει 

στην Εταιρία ότι επιθυμεί να ενσωματώσει οποιοδήποτε στοιχείο τέτοιων τυποποιημένων συμβατικών 

ρητρών στο παρόν, η Εταιρία θα συμφωνήσει με τις αλλαγές αυτές που απαιτούνται από τον Δήμο με 

σκοπό την ενσωμάτωση των εν λόγω στοιχείων. 

 
XIII. Μη Πρόσβαση και Φύλαξη στον ΕΟΧ. 

 
Η Εταιρία δεν θα προβαίνει χωρίς την πρότερη ρητή συγκατάθεση του Δήμου, στην αποστολή 
οποιωνδήποτε Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην φύλαξη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή 
στην παροχή πρόσβασης σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με τον Δήμο, σε 
οποιαδήποτε εγκατάσταση ή κέντρο δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν αυτό 
απαιτείται από τον Δήμο, η Εταιρία θα προβαίνει αμελλητί, ή θα εξασφαλίζει ότι ο σχετικός Υπεργολάβος 
Επεξεργασίας θα προβαίνει αμελλητί στη σύναψη σύμβασης υπό τη μορφή που προβλέπεται στην Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Φεβρουάριου 2010 σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για 
τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες 
χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ ή υπό τη μορφή που προβλέπεται δυνάμει οποιωνδήποτε 
αντικαταστάσεων ή προσθηκών έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα κοινοποιείται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δήμου, ενώ ο Δήμος, ή η οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρία του Δήμου, οι 
οποίοι διατηρούν την εν λόγω απαίτηση με σκοπό να ωφεληθούν από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με το 
Εφαρμοστέο Δίκαιο περί Προστασίας των Δεδομένων. 
 

XIV. Επεξεργασία Υπεργολάβου Επεξεργασίας. 

Ο Δήμος εγκρίνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τυχόν υπεργολάβουςτης Εταιρίας εφόσον η 
τελευταία εξασφαλίσει ότι οι Υπεργολάβοι της θα δεσμεύονται από τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
παρόν σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών. 
 

XV. Έλεγχος. 

Η Εταιρία θα θέσει στη διάθεση του Δήμου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να αποδείξει την 
τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας των 
Δεδομένων. 
 

XVI. Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

Στο βαθμό που αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας, η Εταιρία θα πρέπει να συμμορφώνεται (και θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα Συνδεδεμένα με αυτόν Πρόσωπα συμμορφώνονται) με την Εφαρμοστέα Νομοθεσίαπερί 
Προστασίας των Δεδομένων. 
 

XVII. Ασφάλεια Πληροφοριών. 

Η Εταιρία θα διασφαλίσει ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Εταιρίας τα 
οποία έχουν κοινοποιηθεί. 
 

XVIII. Αξιολόγηση Ασφαλείας Πληροφοριών. 

Η Εταιρία δύναται να επιτρέπει στους αντιπροσώπους του Δήμου, δυνάμει πρότερης γνωστοποίησης και σε 
εύλογο χρόνο, να εξετάζει και να πιστοποιεί τη συμμόρφωση με της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις του που 
προβλέπονται δυνάμει του παρόντος και αναφορικά με (ί) τη χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του 
Δήμου, και (ii) τον εντοπισμό, την πρόληψη και μετριασμό των επιπτώσεων μιας πραγματικής ή απόπειρας 
κλοπής ή υπεξαίρεσης πληροφοριών υπολογιστικών συστημάτων και Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
(συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 
Κάθε σχετική εξέταση και πιστοποίηση δύναται να προϋποθέτει την (α) απάντηση σε ερωτηματολόγια 
ασφαλείας που απαιτούν απαντήσεις από την Εταιρία ή το Προσωπικό του, (β) επισκέψεις σε τοποθεσίες 
όπου (ή από όπου) οι εμπιστευτικές πληροφορίες του Δήμου δύνανται να τεθούν προς επεξεργασία, να 
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χορηγούνται ή να καθίστανται προσβάσιμες, και (γ) επισκόπηση όλων των αρχείων και των φακέλων που 
βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας ή του Προσωπικού της Εταιρίας και σχετίζονται με τους ανωτέρω 
σκοπούς. Ο Δήμος θα προσπαθήσει να διενεργεί τα 
ανωτέρω με τρόπο που δεν θα παρεμποδίζει αναιτιολόγητα την επιχειρηματική 
λειτουργία της Εταιρίας. Εάν διαπιστωθούν ή επισημανθούν προβλήματα ή ζητήματα 
ασφαλείας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με 
καλή πίστη ώστε να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο αποκατάστασης και στο σχετικό 
χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη εφαρμογή των σχεδιαζόμενων ενεργειών. Ο Δήμος 
συμφωνεί ότι οι τυχόν σχετικές διαπιστώσεις αποτελούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
Εταιρία και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους. 
 

XIX. Ευθύνη Για Ασφαλή Επεξεργασία. 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι: 

• Η Εταιρία πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα προληπτικής προστασίας (δεδομένης της φύσης των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος όρου), ώστε να διατηρήσει την ακεραιότητα των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήμου και για να αποτρέψει οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των 

δεδομένων αυτών 

• Σε περίπτωση που αξιωθεί αποζημίωση λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα η Εταιρία ως εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία 

μόνο εφόσον αυτός δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

προσωπικών Δεδομένων (α. 82) ή του εκάστοτε σχετικού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορούν 

ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του 

Δήμου ως υπευθύνου επεξεργασίας. Εάν αμφότεροι εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και, εάν κριθούν 

ως υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία, τόσο ο Δήμος όσο και η Εταιρία ευθύνονται 

για τη συνολική ζημία. Σε αυτή την περίπτωση, αν ένας από τους δυο υποχρεωθεί να καταβάλει πλήρη 

αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε, τότε δικαιούται να ζητήσει από τον έτερο αντισυμβαλλόμενο 

που εμπλέκεται στην ίδια επεξεργασία την ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο μέρος 

της ευθύνης τους λόγω της ζημίας που προκλήθηκε. 

 

 
XX. Διαδικασία Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας. 

• Η Εταιρία θα αναπτύξει, εφαρμόσει, τεκμηριώσει και διατηρήσει διαδικασία αναφοράς περιστατικών 

ασφαλείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι (α) και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη είναι σε θέση 

άμεσα να προσδιορίσουν, αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο 

προκύψει από οιαδήποτε πραγματική ή πιθανή κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κοινολόγηση 

ή πρόσβαση, απώλεια, καταστροφή, διακινδύνευση, ζημία, τροποποίηση ή κλοπή των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών του Δήμου ή των Συστημάτων του Δήμου, και (β) υπάρχει μια συνεκτική διαδικασία για 

τον προσδιορισμό, αναφορά, έρευνα και αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας πληροφοριών. 

• Η εν λόγω διαδικασία (α) θα παρέχει ακριβή και ενημερωμένη λίστα του Προσωπικού της Εταιρίας 

Δήμου με το οποίο θα επικοινωνήσουν σε περίπτωση πραγματικού ή πιθανού περιστατικού 

ασφαλείας, (β) λεπτομερείς ορισμούς σοβαρότητας σύμφωνους με τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις 

διαδικασίες του Δήμου, και (γ) θα θέτει συγκεκριμένες διαδικασίες κλιμάκωσης και χρονοδιαγράμματα 

βάσει του επιπέδου σοβαρότητας της παραβίασης του πραγματικού ή πιθανού περιστατικού 

ασφαλείας πληροφοριών. Κατ’ ελάχιστο, η διαδικασία πρέπει να προβλέπει ότι: (i) όλο το Προσωπικό 

της Εταιρίας θα ενημερώνει τη διοίκηση σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Προσωπικού της 

Εταιρίας διαπιστώσει τη συντέλεση ενέργειας που υποδεικνύει ότι έχει λάβει χώρα ή δύναται να λάβει 

χώρα περιστατικό ασφαλείας, και (ii) θα επικοινωνήσουν άμεσα με τον Διαχειριστή του Έργου του 

Δήμου (ή οποιαδήποτε εναλλακτικά ή επιπρόσθετα πρόσωπα επικοινωνίας έχουν γνωστοποιηθεί 

εγγράφως από τον Δήμου) σε περίπτωση πραγματικής ή πιθανής κοινολόγησης Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών του Δήμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προβλεπόμενης διαδικασίας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Πάροχοι υπηρεσιών νεφοϋττολογιστικής(cloud computing) 
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1. Στην περίπτωση που η Εταιρία ως εκτελούσα την επεξεργασία προσλαμβάνει πρόσθετους υπό-

εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, δηλαδή αναθέτει σε τρίτους με υπεργολαβία εργασίες περί την 

επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, δηλαδή προσλαμβάνει πάροχο 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή τότε υποχρεούται να κοινοποιεί τις συναφείς πληροφορίες στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, αναφέροντας αναλυτικά το είδος των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί με 

υπεργολαβία, τα χαρακτηριστικά των τρεχόντων ή δυνητικών υπεργολάβων και τις εγγυήσεις 

συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ που παρέχουν ως πάροχοι υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης του παρόχου 

νεφοϋπολογιστικής με τον εκτελούντα την επεξεργασία, οφείλει να λάβει υπόψη του τις κατευθυντήριες 

γραμμές που έχει δημοσιοποιήσει η ομάδα εργασίας στη θεματική του Service Level Agreement (SLA) 

που υπάγεται στο Cloud Select Industry Group (C-SIG) της Διεύθυνσης DG Connect της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

3. Ο πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πρέπει να προβλέπει στο περιεχόμενο της σύμβασης 

με τον εκτελούντα την επεξεργασίας τα εξής: 

➢ Πληροφόρηση σχετικά με την ελαστικότητα (flexibility), επεκτασιμότητα (extensibility) και 

τεχνολογική ουδετερότητα (technology neutrality) των πληροφορικών υποδομών που υπάγονται 

στο σύστημα νεφοϋπολογιστικής του παρόχου ή τρίτων ενταγμένων σ’ αυτό. 

➢ Πληροφόρηση σχετικά με τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος νεφοϋπολογιστικής, 

δηλαδή σχετικά με broad network access, measured service, multi-tenancy, on-demand self-service, rapid 

elasticity and scalability, resource pooling. 

➢ Πληροφόρηση σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο—τον τύπο της υπηρεσίας που προσφέρεται 

μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα νεφοϋπολογιστικής, δηλαδή πληροφόρηση για το αν πρόκειται για 

υπηρεσία laaS, PaaS, ή SaaS. 

➢ Πληροφόρηση σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο παρεχόμενο σύστημα είναι Ιδιωτικό, Δημόσιο, 

Κοινοτικό ή Υβριδικό σύστημα νεφοϋπολογιστικής. 

➢ ναλυτικές πληροφορίες (έκταση και λεπτομέρειες) για τις οδηγίες που πρόκειται να δίνει ο πελάτης 

στον πάροχο, με ιδιαίτερη έμφαση στις ισχύουσες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level 

Agreement) οι οποίες πρέπει να είναι αντικειμενικές και μετρήσιμες. 

➢ Πληροφόρηση σχετική με τις διαδικασίες mirroring (αντικατοπτρισμού), backup (δημιουργίας 

ασφαλούς αντιγράφου) και restore (ανάκτησης) δεδομένων εντός του συστήματος νεφοϋπολογιστικής. 

➢ Πληροφόρηση σχετικά με τη φορητότητα δεδομένων (data portability). 

➢ Πληροφόρηση για το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας νεφοϋπολογιστικής που 

πρόκειται να προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, την έκταση, τον τρόπο και τον σκοπό 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον πάροχο υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, 

καθώς και τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υφίστανται επεξεργασία υπόψη 

της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

➢ Προσδιορισμό των προϋποθέσεων επιστροφής των δεδομένων (προσωπικού χαρακτήρα) ή 

καταστροφής τους μόλις ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. 

➢ Προσδιορισμό του τρόπου για την ασφαλή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

κατόπιν αιτήματος του πελάτη υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής. 

➢ Ρήτρα εμπιστευτικότητας που θα είναι δεσμευτική για τον πάροχο υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής 

και για όσους υπαλλήλους του έχουν ενδεχομένως πρόσβαση στα δεδομένα. Υπόψη της ρήτρας αυτής, 

πρέπει να προβλέπεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε όσους 

έχουν σχετική άδεια. 

Στο συμβατικό κείμενο της σχέσης εκτελούντα την επεξεργασία και παρόχου υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής 
θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον κώδικα δεοντολογίας πανευρωπαϊκής ισχύος όπως έχει διαμορφωθεί 
από το Cloud Select industry Group (C-SIG) και υπό την έγκριση της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 2967 
κατ’ εφαρμογή του άρ.27 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ που αναφέρεται στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που 
αποσκοπούν να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Περίληψη της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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1) Αντικείμενο Επεξεργασίας 

Όποια επεξεργασία ζητηθεί από τον Δήμο κατά τη διάρκεια παροχής των ακόλουθων βασικών συμβατικών 
υποχρεώσεων η παροχή των οποίων αυτοτελώς δεν αποσκοπεί στην επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων: 
i. Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης εφαρμογών και των όμορων αυτής προγραμμάτων 

ii. Υπηρεσία Επί Τόπου Υποστήριξης και Εκπαίδευσης στις εφαρμογές και στα όμορα αυτής 

προγράμματα  

iii. Υπηρεσία Υποστήριξης εγκεκριμένης Διασύνδεσης του προγράμματος και των όμορων αυτής 

προγραμμάτων με εφαρμογές τρίτων. 

Με τη λήξη της εκάστοτε συνεδρίας παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ο Δήμος αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει 
εκ μέρους της Εταιρίας δυνατότητα για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και σε καμία περίπτωση δεν 
αποθηκεύονται εκ μέρους του τελευταίου με κανέναν τρόπο. 
Αν ο Δήμος επιθυμεί ή συναινεί σε έλεγχο λειτουργίας (testing) εκ μέρους της Εταιρίας με αντίγραφα της 
βάσης δεδομένων του θα το δηλώνει εγγράφως και θα παρέχει ανωνυμοποιημένα τα προσωπικά δεδομένα 
που εμπεριέχονται στις βάσεις αυτές. 
 
2) Νομική Βάση Επεξεργασίας 

i-iii. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν στον Δήμο δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας σύμφωνα με την από 
Σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του Δήμου. 
 
3) Διάρκεια 

i-iii. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν τον Δήμου δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης ή παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης των εγκεκριμένων χρηστών της εφαρμογής βάσει της σχετικής ad hoc εντολής του Δήμου ή/και 
δυνάμει της υπογεγραμμένης Σύμβασης με τον Δήμο και όπως απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών 
συνδρομής κατά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης. 
 
4) Φύση και Σκοπός Επεξεργασίας 

Ο σκοπός της εν δυνάμει επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με τον Δήμου 
είναι η παροχή και μόνο υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών και των όμορων αυτής προγραμμάτων, καθώς 
και η διευκόλυνση της χρήσης της από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού του Δήμου. 
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με τον Δήμου που περιγράφονται κατωτέρω 
δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ή να προσπελαστούν από την Εταιρία κατά την παροχή 
των ανωτέρω αναφερθέντων Υπηρεσιών (βλπτ. 1.) και μόνο. 
 
5) Είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών του Δήμου που ενδέχεται να τύχουν αντικείμενο 
επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πεδία 
ι. Ονοματεπώνυμο 
II. Διεύθυνση Κατοικίας 
Ill. Εναλλακτική Διεύθυνση Επικοινωνίας 
IV. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
V. Τηλέφωνο Κατοικίας 
VI. Κινητό Τηλέφωνο 
VII. Προσωπικοί Λογαριασμοί Σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
6) Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 

δύνανται να τύχουν επεξεργασίας 

Συναλλασσόμενοι πολίτες και το προσωπικό του Δήμου. 
 
7) Πηγές Δεδομένων 

Τα δεδομένα που καταγράφονται στις αντίστοιχες φόρμες εφαρμογών καταχωρούνται από τον Δήμο ή 
τρίτους με εντολή αυτού και όχι από την Εταιρία. 
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8) Αποδέκτες Δεδομένων 

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας μπορεί να προσπελάσει ή να επεξεργαστεί τα στοιχεία 
προσωπικής φύσης που αφορούν τον Δήμου σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 
 




